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काव्यमाला ३९. 

राजानकरुप्यकटरतम् । 

अटंकारसर्वखम् । 
जयरथट़तया टीकया समेतम् । 

"न्न 

जयपुर-राजकीयसंरछृतपाटसाखाध्यापकेन श्रीगिरिजाप्रसादद्टिवेदेन 

मरस्तावनादिभिः परिष्छल संशोधितम् । 

दवितीयं संस्करणम् । 

मुम्बय्यां 

पाण्डुरङ्ग जावजी देते, 
सीमे नि्गयसागरर्ययद्णय्ाये युद्रभिला , 

भाकारयं नीतम् | 





श्रस्तावना. 
+न 

अथेदं साहित्यापरपयायमर्कारशांखं शब्दाथनिबन्धनस्य कविकर्मेणः शा- 
सकमिति सुरती तद्विदाम् । सत एवाख ा्दाजुशासनवत् कान्याबुशास- 
नमिति नामान्तंरग्यवहारोऽपि साथकतामापदयते । एतच्च कान्यालुरासनं भा 
चीनेरलद्कारतत्रसूत्रधारेभौमहोदकरमग्धतिभिररङ्कारशाखत्येन तथार्वाचीनेरष्ट- 
दशविदयानं सहभावभावायुरूपेण साहित्याखरतवेन च व्यवह्तम् । इयम 
यमरङ्कारब्दो भाव -करणब्युत्पत्तिमदिश्ना सादिव्यदाखे, उपमालङ्कार च 
उयवहारेपद्वीमारूढ इति स्थेयानां विमशः। श्रधाने हि स्यपदेका मवन्ती'ति 
न्यायनयेन अरंक्रियतेऽनेन इति करण्युखपच्यापि शाखवाचकता नि्वाधिव । 

अथ गकृतेऽरदाराखसा परटुमौवकाछे चिचायमाणे ययपि मोिकं गवे, 
चं दुःखाकमेव प्रीयते तथापि सुदूरमवधारणेन ठव्मवतोभरतसनेनौख्य- 
ञाखमेव प्राथम्येन विवेकप्थमवतरति । यत एतटुकत्तरमेव यावदुपरम्यमाना 
आनन साहिलयसंद मौ कल्भजन्मान इति घुरदृतपरीकषणेन निष्पत भति्टते। 
भवतु नाम । इदानीं किमिदं नाठ्यशाखं, तच्च कथं दृत्तम् १ को चास प्रव- 
लेक इति संकिप्य तिविष्यते, येनात्रोपकान्तोऽरङ्कारशाखस्यानिभवसमों ऽ 
शतः सुखसाध्यः स्यत् । 

नाग्यं नाम नरद््तम्--तस्य च शासनोपायपरं शाखमेव नाव्ब्ाखमि- 
ख्यते । यतर खस्वधिगवविरोषो नटः खकरमैणि पटूभवति । न्यच नट- 
अमत्वा सवतो स्त, न एनलेपं कशिदुपदेापरको वा, न बा तालु- 
दय वेदिनो ोकिकनो वा विधिविनियुलयते । यवे तटं नाव्यशासनोषदेशे 
नटस्य को छाम इति चेत्, केव भ्रतयुपकारमात्रमनेन निर्यत इति सह- 
दयाः । नाग्यस्योत्पत्तिचिन्तायां ठु प्रथमतो नाव्धवेद् एवाङ्कुरित इल्यवगस्यते । 
स च छोकहितेषणाया स्वयंवा भगवते भरतायोपदिष्टः । तेन च मदेन्दरवि- 
जयोत्सवे स सर्वोऽपि यथायथं भयोगभूमिमवतारितिः । अथ च भ््ष्रतिवच- 
नभेज्ञवा तदाधारेण-- 

श्नौक्यवेदः कथे ब्रहचसननः कलय वा कृते । 
=, कलङ्गः माणश प्रयोगश्च कीदशः 

-इयुतसयं म्प्र भभानीङय कवियों पदेशा लोधं तिमि 



र् 

तवान् । इद रक्षणपरीक्षापरं बरह्मणो निदेशेन त्रेतायुगे भरतो निरमादिति 
भथमाध्यायारमभे सा्ववणिकस्य नोय्यवेदस्यतिदृतं निरूपयतसदुकतयैव निश्वी- 
यते । असिन्व युगे एतद्वतारे सिद बीजम्--सच्वमधाने इतलुगे स्व 
स्वधरमौरूढो मनुष्यवर्गः सुखदुःखे समानधिया , व्यवहरति । तत्र युगस्व- 
भावानि मूलस्य लस इ :खयोयोपादेयतां भति श्रदृत्तिेव नोदेतीति न 
उम्न्युलीमावावसरः । र स्नोबडे पराये स राजसभाहपवितो मान- 
बनिवहश्चलस्यभावापञ्न एकान्ततः सुखरिप्सोन्सुसो दुःखहानेच्छुकश्च भवति । 
परमसौ ज्ञा नियश्रितम्यवहारः ्ाजरीयेषु शिाकलापेु नान्यथात्मान 
विसजति । एवं च. तादः कश्चन मागो बोधनीयो यतैते निष्मेरिता भवि 
वरतरमिति मदेन्धमयुसेरभ्यार्थितः पिवामहसदुपायस्वसूपं नाव्यमवतारया- 
मास । यथते फरीडनीयकलुग्धा दुःखासषिष्णवो मा भूवति धिया तैनौ- 
उ्यमम्यथितमिलयुलतिसंजपः । तदिसथमसय त्ेतायुगीयसवं सोपपसिकमपीति 
-गमकान्तरान्येषणपरैः पयांलोच्यम् । 

ये त॒ वेदव्नाव्यसयानादि्वं न्वते तेषां मतेऽत्रोषनिद्धा उत्पस्यादिशब्दाः 
खरणादालुपचारकल्पनया काम संगच्डन्ते । परमेषां दीर्ैदी्वतरायुधावने 
कोऽयमभिनिवेश इति न वयं विवेक्तुं भवामः । एवमेव कतिपये भअशनोततर- 
परेष्वारम्भशछोके॒॒सङगविेषुयुद्धाय विसंवाद भतिक्षिपम्तो नावयवेदो 
नाव्यशाखमिति परस्परं परस्परस्य परयायाविति मन्यन्ते । त पते विरोधाभा- 
सभीरवोऽभिनवभारत्यीं महामे्राचामाभिनवगु्तपादेः सम्यक् भ्र- 

र् वर्मक 0० ऽ०१०७ अनधाबलौ पकारितता । ५ 
२ अस्य महतो विधावंशभवरकस्य कदमीरजन्मनो महात्मनः खितिकारस्वु-- 

४ व नबवितमेऽसिन् वत्सरे दुगा 
वषि चरिजकपि(४९ २५ मागशीपावताने 1 

शति इत्मत्यभिजाविमक्िनीतो शायते । जयं रौकिकान्दस्सतो गणनया लिला 
स्दीवदश्मशतक्ो्तरप वान जातीद् । जल च मातापितरौ विमला-नरसिगुसा- 
विति तदीयघ्न्परारिभ्यः  खुटमेव । तषाचाभिनवमारतां,दमाध्वायान्वे त्यं 
दद्ममध्वाय व्याच.च समाधिः ! चिवरताषोऽपि परथ दुःखलात्जः ॥ श्वि 
नमनदेशो ेखसमादपतितः 1, यतः ग्म्य र हाखामातो वपाऽसलिट्- 
^ इति निदशेनाप्वस्य वंशे य्तान्तमेव नामकं प्रभितमवसीयते ! 



ङ् 

सयुक्त । युक्ततरन्चतदुसयस्यामः । अन्यथाकलने लु-- 
शय हम श्चणुयादोक्तं नाव्यवेदं स्वयंवा । 

यौमयोगं यजनं तथाधीयीत वा नरः ॥ 
था गतिर्दिदुषां या गतियेकदिनाम् । 
श्रा गतिरदानशीलानां तां गति पायात् ष सः ॥” 

इति शाखान्ते पठ्यमानं कथमिव संगच्छेत १ 
अरिश्च चत्ेदाङ्गसंभवे नाव्या श्रन्य-दस्यरूपस्य कविव्यापारस्य नि~ 

रूपणेऽपि विषतो रङ्यकाग्यसेव सपरिकरं निरूपितम् । तथा च प्रातिखि- 
कतया इङयकान्यमुदिद्यः तदुक्ः-- 

(जमाह पाठ्यं ऋररवेदात्सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुवैदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि ॥? (अ. १ छो. 3७) 

अयमथैः-तरैवयरधानाद् ऋरगवेदादभिनयम्रधाने पावय थमं ्रि्वरासअ्, 
तदुत्तरं सामवेदाव्मयोगभाणभूते गीतं संगृहीतम्, ततश्रा्वय॑वकरम्धानाद् 
-बजुवेदादङ्गाभिनयान् , जथरे रसान् जग्राह । भत्र च-- 

श्वाति-नारदसंयुक्तो वेदवेदाङ्कारणम् । 
उपस्थिलोऽहं लोक मयोगार् ताणि ॥* (अ. तो, ५२) 
स्ययोकतंसुनिभिः पूर्वं सवाति-नारद-इष्केरः । (ज. ६४ छो. २) 

इयेवं परिगणिता अन्येऽपि नावमाचाय नामवः भूयन्ते 1 त ते भरतस 
सहयोगिन भवेयुरिति संभाव्यते । कच भरतान्तेवासिभिः कोहलादिभिरपि 
अरतो्तीः परिष्डता इत्या्भिनवभारतीतो विज्ञायते । विज्ञायते च नान्य- 
देवरणीतं कश्चिद् भरतभाष्यमपि, यदभिनवुदैः पञ्चमाध्याये प्रमाणत्वेन 
न्यम् (अभिनवमारती श. २५५) । एवमस्य शार कोकभियत्वं भूयसी 
भिष्ीकारिष्पणीभिरनिःसंशायं सिध्यति । 

,. जत्रा निष्कय-नाग्यशाखल्य भ्तोतपनिःसंदिरयतया तेद वां 
ममवतीति, निर्विवादम् । एवमेतदाधारेणेव क््या्कारविषग्ाः.माम्रहायु- 
नरमन्येषु निवद्धा इत्यपि स्पष्टम् १,एवटुत्रं लु अगवतो वेवृवयगलसवाचि- 
पुराणात् साहिल गृहीता इति मामदागिगरीनमविवाददेनेन 
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ष्ठं मतिपत्तं शक्यमिति छ बहुना । थथा चैतदुपपयते तथा सादित्यद्- 
'णभूूमिकायामन्तातपाद विशृ निरूपितमेवेति भिहासुभिसठत एवा- 
गन्तव्यम् । इयता नाव्यदत्त, तलकारकरनाज ईषदुन्मील्य, 

“न तज्जनं न तच्छिल्पं न सा विद्या न स करा । 
नसौ चेतो न तत्के नग्यऽरन् ज दयते, 

इति भरतो तथा-- ` 
भ्नस शब्दो न तदू वाच्यं न स न्यायो न सा कला । 
जायते यन्न कान्याक्गमहोभारो महान् क्वेः ॥' 

इति क्ंचित्परिवर्तिताकारां तस्सहधर्भिणीं भामहोरषिः चोपक्िप्यातो 
िवतामदे १ 
थ च अन्यदद्यरूपतया द्विधाभावमापन्े चमत्कारसारे कान्यशरीरे उत्क- 

वहेववो ुणरीयङ्कतयो मनाक् ॒विषिच्यन्ते--यद् व्यतिरेकेण सहृदयाः 
शन्दराघुगरस्य कव्रिकर्मणो. रसास्वादसुखाय नारंकर्मीणाः । 

तत्र वावदधषयो नाम _ रील््कारा्यामन्तरङ्गो रसदत्तिनसर्गिकः कश्चन 
धर्मैः । तस्य च परमार्थतो रसेकनिष्ठतायामपि तदभिव्यजकरब्दा्निषठतेति 
स्ैवादिदाममयुपमः। अत एव च भणत यनलेषां वतिः ् वयारथयोमेता।* 
इल्भियुक्तोकः । इतरथा नीयमाने च “मधुरः शब्दो मधुरोऽ्थः इति लोक- 
यात्रा विपर्यस्तो भवैत। यचच वामनः-माधुयीदयो णाः वरणोदिधर्माण इलय- 
श्रिभरियत् + तटुपचारकोटिप्रवेक्षनेन नासमञ्जसम् । तदित्थं गुणिते कवि~ 
कर्मणि काव्यपदस्प क्त्या प्रयोगः 4 नाव्यशषाखे-- 

“छेषः भसादः समता समाधि 
मांखुयैमोजः पदसोकुमा्यम् । 

अर्थस्य च ज्यक्तिर्दारतां च 
कान्तश्च कान्य यणा दते ॥* ( ज. १९ शो. ९६) 

इतयेतावन्तो गुणा खष्धिताः । एत एवं च दण्डिनः कान्यां वामन 
कूब्याठ्करसूत्रेु च रक्ष्यन्ते । भामहप्रबन्वे ठ॒मपधुयोजःभसादातिरि्ता 
खणान्तरसंकान्वनौिगम्यते । तन्मन्ये, भत एव शिितेमम्मयविभिर्भरताद् 

| ललरट्णः सवेऽपि यणाखषवेव दीका भवेयुः) मोजवियान् 
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थादयस्तु चतु्वषतिगुणानाहः । ` वदेतदास्तं तावत्, पूर्वोक्तो माघु्योनः- 
सादभेदभिन्नखिनिधोऽपि गुणयोगो यथावसरं काम्योतक्घटनायै नोपे्ष- 
णीयः । तथा च मोजदेवः-- 

(अरुङकुतमपि रम्यं न काये युणवभवम् । 
खणयोगस्योसैखयो गुणारङकारयोगयोः ॥" इति । 

हुतस्समानमानो वामनोऽपि-- 
्युवतेरिव रूपमङ्ग काम्यं स्वदते छद्धगुभ तदृप्यतीव 1 

विितप्रणयं निरन्तराभिः सद्लङ्कारविकल्पकल्पमनाभिः ॥ 
यदि भवति वचश्युतं गुणेभ्यो वजुरिव योवनहीनमङ्गनायाः । 

अपि जनदयितानि दुभैगर्वं नियतमलङ्करणानि संश्रयन्ते ॥" 

युवं सल्यपि ुणविरहे यद्ल्घाररीत्योरन्यतरः भतिषठेत चेत्तदपि खभाव- 
रश्रम्तिसपे काव्यतय जागरूके । किं गुणीत्य्तीनं मध्ये यस 
कलयचन भाघान्यसत्वेऽपि स्वभावतया परः संद्िप्यत एवेलपि परीक्ष्यम् । 

यणाभिन्यशजकपरदसंघटना रीतिरिष्ुच्यते । सा. च तत्तदेशमभवनिबन्धना- 
निदं -नौडी-पाजारीति संक्ाभिः धान्येन त्रिधा विभज्यते । एता 
ुणसहचारिण्योरसादीनासुत्क्षघरथिव्यश्च भवन्ति । ता इमास्वितोऽपि प्रायेण 
ुणपरदन्रा एव गण्यन्ते, कचित् स्वावच्येणापि चमत्कारकारिण्यः । 
उद्भट-मम्पदादिभिस्ेता उपनागरिका -पर्पा < भाग्या ) कोमलेति -च 
संकान्तरेरस्याताः । वामनेनासां व्तदेशभवमूषिका संति मतिप्म { 
लंथां च॑ तेतसुत्रम् "विद् भादिषु इटत्वो्तत्समाख्या ।› ( ¶ अधिक. रे अध्या. 
६ सू. ) वदृनये न क्षमन्ते । ततोऽन्यत्राप्यासां भायै दशनात् । ततः पूौ- 
वायसं्ेति मन्यन्ते) एय एवे पक्षो युक्तयुक्तः मतिमांति 1 रीतिमेधिषृ 
सीदिसयमीमोसायां त्विसयं मीभांसिवम्-- 

पाञाकी गौ डिकामध्ये यथः रीतिं न मन्वते । 
तथा वैदर्भपाज्ाल्योः शेचचत्मध्यां न. शासति शरः 
केचिन्मभ्य्चच्छन्ति समासोख्पवहुत्ववः (£) 

- भावाभाववद्येते मन्बन्ते टृततियोगिनिं प: : 
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रणोल्कषातिरकेऽपि किमनयतसंभवेदिति । 
रीतिमेकामपीच्छन्ति न चान्ये भामहाद्यः ॥ 

कवयस्तु घुनरेनामलयन्तं श्रदधते । तथा च वैदरभुदविश्य वामनसख 
-काम्यारङ्कारे-- 

“ति वक्तरि सतय सति रादाजुासने । 
असति तन्न विना येन परिश्चवति चाद्घु ॥" 

अन्यत्रापि-- 
क स्वस्ति काचिदपरेव पदालुपूवी 

यस्यां न किंचिदपि किंचिदिवावभाति । 
आनन्द्यल्यथ च कणपयं अयाता 

चेतः सतामददृषटरिव मवि .॥ 
वचसि यमधिगम्य स्वन्दते वाचकश्री- 
वितथमपि तथात्वं यत्र वस्तु प्रयाति । 

उद्यति हि स ताद कापि वैद भैरीतौ 
सहृद्यहृदयानां रजकः कोऽपि पाकः ध" 

आवन्ती-ाट-मागध्यादयर्ेतच्छायाजुपातिन्य प्वेति न ताः परथ 
ः। 
२ कब्दाथवारीरोव्कर्षद्ररेण रसोककषीधायकः । परमसौ न गुण- 
बदन्तरङगो नियतरसडृतिश्िति ततोऽ्यन्तं भ्यते । किन्तु तत्खरूपग्ति- 
छने संभवति शब्दाथभित्िकया बाददृस्या कदाचिदेवालुपरासादिभिः णब्दा- 
लङ्काररूपमादिभिरथारङकरशनो पकारकः । तदसंमवे त, एतेऽगदभाराः केवटसु- 
कववेचिभ्यसानविभ्रान्ताः । तथा च यत्रा्निो रसस्यचुपस्थानं तत्रोपमादि- 
ऋब्दभयोगो गौणः । एतच्च छोकन्यवहारालुरूपम्--तत्र तावत्कामिन्याः सति 
सौनदर्थ हारादयसतदङ्ेषूकथं घटयन्ति । तद्रा ङुरूपया परिधीयमानास्तु 
भक्षक दशेनवैचिष्यमात्रभाजो भवन्ति 1 कचित्वमी सतोऽपि रसस्य नोपक- 
रवारः । लोकेऽप्यतितरां सुद्घमारया वध्वा अगङ्काराशरत्परिधीयेरन् तषि केवरं 
आम्यत्वयुपयान्तो वैचित्यनिद्नात्मनैव परिणमन्ति । जद्धटास्ठ-णाल- 
ऋाराणां साम्यतवदच्छत इति सर्व्पारम्भे अन्धङृताऽपि निर्दिटमेव । एषां परका- 

(५ -यन्तरा्रयणेन सिदधान्तोङकने ष्वियं वाचोयुकतिः-रोकिको ुणालङकारवर्ेः 
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दोयौदि-हारादिश्च यथाक्रमे समवेत -संयोग-सम्बन्धितया भिन्शवेदुबगम्येत, 
तदि न काप्यनुपपत्तिः । परं कव्यान्वथिनो जलोकिका माध्यानुमासोपमादयो 
श॒णालद्वाा केनैव समवारयसम्बन्धेनावतिषटन्त इ्वक्याम्बुपेयम् । यतोऽमी 
शब्दाभ्यां संखिष्टा एव इस्यन्ते न तु विष्टा इलयेवमन्न रोकम्यवहारं इ्ा- 
न्ती संयोगसम्बन्धाख्यानेन वैषम्यारोपणं न न्याय्यम् । तथा च भाच 
गडजिका-वादसदरमेनैषं भेदाभिधानन्यापार इति वदन्त । इवं च भका 
शकृता निरखमेव । वामनेन ठ--काग्यशोभायाः करो धम युणासतदतिश- 
यहेतवसूबद्कारा इति सूत्रयता केवलं गुणा एव कान्यव्यवदार्वतेकाः, ना- 
उद्धारः, सनते गुणाहिवसोभातिशयहेतव एव मवन्ततयुकूम् । य्पीद- 
मि रतै सहेलं मत्युम् । तथापयुपचरेण निवौदाम् । नाख्यदासे-- 

“उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा । 

कान्यसेते ्यलङ्गरा्रत्वारः परिकीर्विताः ॥ 
(नाव्या. ज. १६, शो. ४१) 

इतीयन्तोऽद्काराः । भामहारंकारे त॒ संभूय संख्यानेन प्रिचस्वारिशदक- 
इरा । एत एव दृण्डिनापि सरक्षयरक्षणं मांसी सुतपाः । मौद्- 
ये त्वन्या अपि पडङ्गतयः कलूप््ते । इतरतु समानमेव । रदेन ह 
मूकान् यथायथं संगरहतापि अवान्वरभेदाः सान्ते । ममन तु 
कान्यरदीपसंकठिता एकपष्टरलङ्काराणां संस्थाप्यते । अरु्कारसर्वखेप्येतदा- 
स्ेवाखङ्कारस्थितिः । केवरं रसवदायरंकारा अधिकं सश्िवेशिताः । एवमिह 
ययोत्तरमर्ार दद्धि गमिताः । तेनैवं अरतिभावि--यद्त् ग॒णरीतिवत्सको- 
चराय ्रच्यहपात एव न कृतः । एतदु लु छाघवमलक्षयता कुबरयान- 
-्दकारेण इतोऽप्मधिकाः संख्यायोपचयं प्रापिताः । किमियता । उपमा 
-वाबद्नकमकारैषिष्येणानेकार्कारवीजमूता, सा चेकापयात्मानं भपबरयन्ती 
बहुम्यारीकरोतीति नातिच्छन्नम् । अन्रेऽयमप्पय्यदीद्ितस्य चि्मीमा 
सोषिः-- क 

२ नात ैशेषिकसंमतः समवायोऽभ्मितः । किन्॒ निलसमबनभोपच्कं सनबन्धा- 
नन्तरमेव 1 
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“उपमेका हेदी संभाषा चित्रभूमिकभेदान् । 
रञ्जयति काब्यरे चलन्ती तद्विदा चेतः 1 

एवं सल्यपि ग्याकरणेकबयु्त्तिमात्रफरकेष्वतुपयुक्तेप्वपि तदधेदाख्यानेषु 
महान् संरम्भः । अटैकारस्ैखकारस्त॒ अत्राजुपयुकतान् भेदसन्ततीनू न 
विलारयामासेति विलोकयतां स्पष्टमेव । अत्रवदृप्यजुगायातम्--यथां कबि 
कर्मणो घटकतया गुणरीलयङ्काराणां समस्तो व्यस्तो वान्तःपातसदिदां रक्षय 
भूत एवं वदिवटकलया दोपसमिधिनं सदत । यय्यकान्ततोऽत्र दोषसुकति- 
इरूपादैवाथापि कागयत्वोपमदैकदोपसंकरमो यया नं भवेत्तथावस्यं सावदि- 
तेन यतितव्यमिलेव स्थूरत आचायौणां व्यवस्थापनम्-इतरथोत्कषेकाण 
सभिपरातेऽपि काज्यत्वव्याघातः । परमयमपि किदुपकारपशे गणना । तेल 
एव भाजः पठन्ति-- 

शोषश्च संकरोप्येष कदाचित्कविकौशलाव् । 
म्युक्म्य दोषगणनां गुणवीि विगादते ॥ 

कचित्तु ुनरेष न साधको, नापि बाधकः किंतूमयथा निष्किय एव तिष्टति 
यद्यपि दोषो निरश्षण एव, आनन्त्यात्तथापि तदुगमो ब्यवहाराधेमवद्ं वा- 
च्यतामर्हतीति सोऽपि लक्षयते । अत एव चैते तत्र तत्र संभवानिमराचेेव 
संख्यायन्ते । अरुमियता भङगागत विचारेण । सांमतमलद्कारस्खतवछवि- 
पेय उपन्यस्यते-- 

जलद्कारस्सवास्योऽयंभाचीनेम्बलङकारसंदभैषवनयतमः सू्रचिरूपःश्रौढो 
निबन्धः । इद सर्ेऽ्यलद्कारः समासतो ग्यासतश्च मीमांसिताः । सोऽयं 
सेदो वस्ठुव आत्मनोऽकारसवखतामु्चप्माणयननमौरद्धारविचारणास 
काभ्यमकारमप्यतिकेते । बहुत्र तत्पथपरकोऽप्यमूदिति तत्तदमसङ्गारोचनेन 
चयक्तमवसीयते । अव्र हि पूववतिनामालद्ारिकाणां कान्यस्थानलद्कारादीजु 
दिय किंविषो विमं इति संक्षिप्य मदेनाथेमादाुपोदावभकरणं संघम् । 
वत्र शह हि भामहोद्धः मद्ेतयः"-*° -इवयाघत्थाप्य “अलङ्कारा देव कान्येः 
मधानम्' इति चं मतमाविष्तम् । ततश्च रदरट-वामन-ङुन्तकानाः 
मतमालोवितम् । पर्नते च युक्युगतैः भमागपरिचयेः कानयघुरुपावतारस्य- 
श््निकारस्य “व्यज्य एव काव्यजीवितमिति सिद्धान्तं संवादयन् स्वयमपि 
हुधि्ुास्गोरवसखन्मतेव सिद्धान्तान् । महिमम पाय्येनालो- 
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वितः । प पवि संस्याप्य तद्ेदानीषुनमीलय वितरका्यदो दतिः । नश्च 
उनस्कवदाभासादीनां पञानां कक्षयाविभागार्थ पौनरत्यविधाः संख्याताः 1 

~. कतिपयेष्वलङ्कारेष्वार्कारिकाणां शब्दार्थभेदमूकको मतभेद् इति तत्र ततर 
स्ुटमेव तथापि सर्वसवकर््विषयनिरूपणंठी परिचयार्थ दिचयातरखुच्यते-- 
अयं बुत्राक्ारविचरेषु युक्तायुक्तं परी्यापि भाचामनुरोधेनैव सिद्धान् 
ब्रतिः। मथा पुनसकवदाभासंशब्दारथालङ्कारतवेन सत्यापितमपि शब्दालङ्कारे 
वेव परिणामयति ! बहुत्र ना स्वपितरेव मतं स्वीचकारेति च जयरथो 
बदति ( दश्यतां विमिनी ट, १५८ ) 1 

जस णेता उ्धटविवेकारयम्न्थकठरानानकतिरकसून्रुचकापरनामा 
'रय्यकाचार्यः खिसतब्दस् दवादुशतकपूर्य भाग आसीत् । एतन्निर्मिता अ्न्था- 
सत्वेते-८ 9 ) ल्कारससवम् ( २ ) अलक्काराुसारिणीः ८२) सादितय- 
मीमांसा ( ४) नाटकमीमांसा ( ५.) ह्चरितवा्तिकमू ( ६) व्यकतिवि- 
केष्याख्यानम् ( ७) सहदयटीरा ( ¢) भीकण्ठखवभ्रति । एषु अरङका- 
राञ्ुसारिणी का्मीरक्जरहणकवेः सोमपाटविलासका्यस्य का । जख 
निदेशो विमर्शिन्यां जयरथेन रूपकालङ्कारे उच्मक्षायां च कृतः (दश्यत 
र. ४४, ७१ >) सादित्यमीमां साप्येतत्छृतैषेति स्वयमत्रोसरक्षाविचारे निर्दि 
इवि (ट. ००) जयरथश्र बिभावनानिरूपणे वामिमामस्ाी (पट. १९०) 
व्यक्तिविवेकव्याख्यानेऽपीयं अन्धकृता र्यते (-त्रवन्द्रम-संस्करणे ट. ३२) 
एवमुक्तस्य नारकमीमांसा-हर्षचरितवार्तिकमिति द्वितयं चापि । अ- 
लयोरुपङभ्धिना्यापि श्रूयते । श्रीकण्टसतवोऽपि नोपरभ्यते । सहदयद्ीला 
ड कल्यम्डायां राम्फितेव ! 

भथ .सादित्ममीमांसायाः स्रपशस्यै िञिदुच्यते-शयं आम 
'वुण्डि-वामनोन्नरम्ति-चोऽङ्कारमवन्धोपजी्यो प्रायेण वक्चयाजुवर्विनी 
चालते । कंच त्तदुदवारवचनानि कचि्ाकषाटद्धन्ती, कचिधच तात्य, 
कष्य प्रसरन्ती तटुकिभिश्च स्नोत भरमाणयन्ती दयते । तदेवंभज्यः भसे 
संि्वती वादं भाुकानुपरजञयति । अयमत्र मञगलोपषारः-- `! “° 

> . ‡ सनन्तञषयनग्नन्ावलो. द्विता । 
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भदान जग वन्द वसठनी वाभ्यवाचके 
चोः सादिलवेचिभयास्सतर रसविमूतयः १ 

एवमेषा रस-दोष-गुण-रीत्यर्कारादिसाहितीशासनोपयोगिविषथान्विद- 
ण्वती भकरणाषटकमयी तुरीयां तास्पयाख्या इत्तिमाधाय रसास्ादनप्रवणा च । 
अत्र अन्यहदृप्यलङ्कार्वरूपमसावे यथारुचितमोदधरीयं काम्याठ्भारसंग्रं, 
गुणविबेचने च वामनीयंतृतीयमभिकरणं विरोषतो गुरीतवान् । एवं काव्या- 
दृषीयाः मथमपरिच्छेदोक्तयोऽप्युदाहताः । अव्यो भूरन्ो बहव सपि. 
प्सः मतयते । वज्र (केचिदन्त्भवन्लेषु इति “शक्तिनियुणता' इति चोप- 
रुभ्यमाना काम्यमकाशकारिकाद्वयी तदुपपत्तौ मानम् । असयाः के. भ्ीसा- 
स्वशिवसाभ्मिमहारयानुमितं मङ्करवकलयं तु न समीयीनमिसत्र्रेलपय 
छोचनया, चतुरख्मेव । यचच भूमिकायां शाखिभिः-्ह च साहितमीमां- 
सायां बहुत्र-आचारयपदेन पूजया शृ्यमाणोऽयं प्रामाणिकः स एव गुरः शरी 
व्यकः संभवी ।› इयत वत्सवेथा भनाम्तििसितम् । नदत्ाचाय॑पदेन 
कश्चिद् म्यक्तिविशेपो विवक्षितः । अपि तु मदोदधवामन-मतीहरिनुरानावीन् 
ौरवादुरूपमावाषदेन विशिनष्टीति मूलग्स्थ एव विसम् । एवसेततकु 
जीबितसमयाकने मम्मटैकाद्दाशतकस्थितिरपि दास्िसंमता प्रमाण्र्वल- 
ल्वननाभिमला मगितुमतीति रु्यक-मङकयोरदुपदवरीला समयोऽव- 
सेयः। एव व्यक्तिविचेकव्याख्यानमपि रु्यककृतमेयेति जयरपोक्या ज्ञायते । 
(विमरषिनी ष, १३) । 

अ्यावभि ससूत्रलारङ्कारसर्सस्य कटुकतया र्यक एव स्संमत जा 
सीत्। परे कान्यमालायामस गुम्फनोत्तरमनन्तशयनसंसकृत्न्थावटौ सुदि. 
चस्य भूमिकायां स्वयौतमहामदोपाध्याय श्रीगणपतिशाख्िमदोद्यः सूत्र 
कारो रुचको दृत्तिकारशच तचिष्यो अङ्ख इति निश्िन्वान उभयोरि्करक. 
व्वममन्यत । तदचैवम्--अनेन केर्ाक्षरलिखितं चतुःातवदढदेइयं सुख- 
कतय रम्धम् । तग्र आरम्भे शगरङ्कारसूाणा इषया वातपयुच्यते इति 
यरकब्दोपादानात्तदजुमेयो इत्तिकारस्य गुरः सूत्रकार इति निदधौरितम् । तथा 
वतव समातौ--श्ति महुको भितेने कादमीरक्षितिपसांधिषगरहिकः । 
इकविसुलारङ्कारं तदिदमरु्कारस्खम् ॥'. इनेन अन्थकृदात्मनः क्वं 
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वदन् नामापि निर्दिशवान् । तदेशीयस्य समुद्र बन्धस्य च कृतं म्याख्यान- 

मपि कश्रषठञ्धमेतेन सह संेषितमा्ते । अयमपि तथा व्याचक्षाणो महक 
मेव इततिकठैकत्वेन निर्दिशतिसख । शाच्जिणा चेकान्ततोऽ्र सञुदधवन्धस्येव 
आमाण्यं स्वीकृतम् । पतदीकने च कथमयं ्रावसैषित्याविदृ्सुक्तमन्थावर 
भकाधितख श्रद्युस्नाभ्युद्यस्य अूभिकायामुपन्यसता म्खोपयैव सरवसखस्य 
ककवमारः रिः । तथा च तटुपयुकोशोऽयत्रानुयते--चन्दरवशदासाते 
यदवे साहिल्यसङ्गीतकलाकशो जयदि्सुतः संमामधीरापरनामकः कश्चित् 
रविव कोरम्याधिपतिरासीत । अस्याश्रितया पण्डितपरिषदा सर्वस्वस्य 
दुरूहा वा तदुमयाख्यानायायं भराभितोऽमूत् । ततश्ानेन अन्यम स्वय. 
विद्रण्वताऽपि ठेखकर्मणि सुदबन्धो नियुक्त इति स्वीयटीकापारभ्भे-- 

अवशटलै यदुपतिना विदरतस्य गरीयससखद थस्य । 
कश्चिद् व्यभितविपश्निच्न्दनिबन्धं समुदबन्धास्यः ॥ 

इति भ्यङिखत् । काम्यमाराददौ भूते “क' “ख सक्या ्यवहते सु 'निजा- 
रङ्ू्ाण षया ला्पयसुच्यते इति पाठोपलकप्ा बहुविचायं मयापि स 
वात्र संस्करण स्वीकृतः । भवतु नाम । शाखिभियुकतं तदखिरसुपपत्तिम- 
थापि न स्वीकाराम् । केराद्षु तथा पाठेऽपि गुरूफब्दस्ारद्कारब्द्- 
सािया् स्वारस्य िहोेषणवयैव योगो सुक आसील् । सच अन्यथोषय- 
क्षणयैव बिरोधतिकञेपकोऽभूदिति द्यम् । रव्यकस्य च सूतरपणयनं सरवे. 
समं, मश्च वषड इलयपि वदुरयैव सिदम्। वथा च ीकण्ठचरिते-- 

शरयाख्यासु यस्य वदनं रदनांञचभिरीक्षयते 1 
आकष॑दिव वाग्देव्या घोतक्षोमपयाञ्रम्, ॥ 
अर्पेयन् कमपि स्पन्दं धाञ्नः सारस्वतस्य मू: । 
य एव स्ेशाखाणां साकारमिव जीवितम् ॥ 
ववृतीय छिखलयात्तखम्यका्चटीतरः ॥ 
अन्येभ्योऽ्थसख विशरान्य सूधिकामपयभनिव ॥ 

२ अथं बशिम्डलमसाराजस पूरनः, मामद्य च गिः 



षद् 

अरतिप्ववधानेन मूधा कस्य न वीप्सया । 
सारसख्तर्साबतेवकनेनेव चेष्टते ॥ 
तं ् रीरव्यकमाोकत्य. स. भियं गुममहीत् । 
सौदार्दभश्रयरसस्रोतःसंभेद्म्वनम् ॥ 

(लकम् २५ खगैः । ) 

परं ॒व्यामाण्यनेतदुकं च एव अन्यम्मणदिषये न्वः । तोऽयं ङ्क 
कादमीरभूपतेः संधिविद्दिकपदे मति्ितं मते । पतश्चषिदासविुदधे 
किन्वस चयान् कङककल्पद्मविनदव इति मञ्खसमये सप्माणं भद्- 
क्ैसमेव । अपि च, सुबन्धो मम्मटं रयां विशचतिति परं दद्पि 
मम्मटपरस्तावे निरस्तम् ।. किंच जयरथव्याख्यामजानगरेवायं निजरीकाकरणे 
अदत्त इति ठं भ्रतिमाति। यतोऽयं कापि तथाविधं विद्यावयो धं न ससार । 
सका चास केवलः सूत्रोदाहरेकयोजनमवणा श्ुदकाया च । लसाचतुर- 
खपरीकषया' इ्यमव्र परवति दुस्य -मङ्ोरीरधिपप्रनावादककालि- 
कत्वादेकदशीयस्वा्च छेखकादिप्मादात् कामीराुिप्रैः केतर्ैः 
स्यकस्यने मङ्खकोऽवधारिव इति युस् एवं श्ोकयुरवर्णनपदेरपि 
यकस वडुन्थकर्कता सिद्छल्येव । अन्यथा यावदुपरन्धगरन्थानां म~ 
इकरकवेनव .विशापनायां छदी ` गब्भनं कथ सेवेति. विमद 
स्मनोनियो्,विमगवनीयमिति । एवदेव दाकर कूर मषोदगरोऽपि संमते 
(त्न, कणन प [भूया 5. 66-68) 

“ काष्यमाकासंपादकर्वैन ` सुगदीतनामधेयेरसस्पूजयतमरमहामहोपाध्याय' 
आ्रीदुरगाप्रसाद महालुमावै; कान्यमाकायुग्सिवायां सहदयीराभूमिकायां 
यन्तं तदप्यचाुमाहकम् । 

महगः । 
कविरयं सुस्सरसूनोः काश्मीरक्जयासिहमहीपतेः शासनसमये ग्रतिष्टते । 

जयसिंह हि ११२५ सि्ाबदादोरभ्य १ १४९ मितवत्सरोन्तं यावन्महीं प्क 
शास । तेनास्यापि स एव कालो निश्चितः। दीपशिखा काटिद्ांस-छतरमारनि- 

` वारूरत्राकर दूलेवमादिवत्त्कल्पनामूरकमततियपरिचायकं महाकवीनां . ना 

| 
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भान्तरवदस्यापि “कणिकारमङ्क" इति नामान्तरं प्रि ध परापदिव्यस श्रीकण्ठ. 
चरितकाम्स्य गयास्यात्रा द्वितीयराजतरकषिणीकारेण राज्ानकञ्ञोनराजेन 
(१४१०-१४६० लि. )-- 

शविदृण्वता सौरभरोरवोषं 
वन्दितं वणैगुणेः स्णान्तया । 

'विकसरे कर न_किकारे 
णेन द्वदे विकारः ॥” ८ श्रीकण्ठच. ६।१३ > 

इति शोकब्याख्याने स्पष्टीकृतम् । अस्य ञ्यायान् सहोदरोऽलङ्कारापरनामा 
लङ्ककश्च जयसिंहराजः सामन्तो बिख्यातगुणगोरवश्रासीदिदसैव कान्य 
पञ्चविंरासगोदवगम्यते । तथादि-- 

भ्यः सामन्तकिामणेऽत्र भवतालङ्कारनिलयं सता 
मानीतोऽनवकारातां हृदि हृताज्ञेषाद्धतापद्धियि । 

तेषां ्रोत्रवििदयमानगहनत्वतसूक्तिचरवोत्सयै 
राशषभूत इवाधिशी्ेमघना कम्पः स संपद्यते ॥ 

एकं श्रीजयसिंहपा्िवपतिं कादमीरमीनध्वजं 
तस्थोपासितसन्धिविग्रहमलक्कारं दवितीय स्वुमः । 

अूभारः प्रथमेन पन्नगपतेः क्षमां रक्षता वारितो 
नीतोऽन्येन कृताथैतां मवचनैभोष्योपदेशश्चमः ॥ इति. 

(श्रीकण्ठ, २५।४०, ६१ ) 
अत्र प्रथमः शोको छोषटकखेति जोनराजः । आरोदक-भगदृत्तसय सू- 

किु्तावली संगे श्ोकान्तरमपि रोटकस् रम्यते । तेन स एवायं भवेत् । 
द्वितीयस्तु भागवताचायंदेवधरस्य । रङ्ककस्याट्कारेति नाम राजतरकषिण्या- 
मपि दस्यते । तथाहि-- 

“अु्काराभिधो बाद्यराजस्थानाभिकारभाद् । 
अध््यो मालुपयु विरुदान् बहुघावधीत् ॥ 

(सनव, ८।२९, ५८ ) 
इयता मङ्खशृत्तमनायासेन बोद्धुं शक्यम् । अस्य श्रीकण्ठचरितमनेकार्थको- 

शग्रेति ृतिद्भयमेवाचावधि ज्ञातम् ॥ 
अथात्र स्ख स्तानां केषां चनाठङ्कारनिबन्धकारणां मसङ्गतः समयः 

स्वूयते-- 
2 
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भटरनायकः । 
अयमानन्दवधनाचायौ ( ८५५-८८४ लि. ) दु्तैरसिन् छोचनकारा- 

दाचायाभिनवरु्पादात् ( ९५३-१०१५ षि. ) पू्वसिन्नासीदिति तततन्नि- 
बन्धनिदशतो जायते । सोऽयं प्राचाम्कारगोकषच रग्धगरसरो हृदयद््प- 
णाख्यं मन्थं निरभितवान् । तच ध्वनि्रतिभरभूलमिति भ्रामाणिकाः । यतोऽस्य 
मतखण्डना ध्वन्यारोकढोचने - “एवं यद्धहृनायकेन द्विवचनं दूषितं तद्रजनि- 
मीदिक्ेवे्यादिना क्रियमाणा लागर्लेव । काम्यम्काशसय चतुरथोलासे 
मम्मटाचार्थैरपि रसस्वरूपं परा्शता सम्बगयमालोच्य प्रयुक्तः । एवं 
व्यक्तिनिवेककारोऽप्येनं संखरन्-- 

“सहसा यकतोऽभिसं समयताद्दरपेणा मम धीः 1 
स्वार्धारविकटपभरकस्पने वेप्तिकथमिवावद्यम् ॥* 

दतयभिधन्तेख । एतेनास्यगन्थो ध्वनिविरोधपर एवासीदिति परतिभाति । 
केषिलु भरतयुनेनावयश्ाखल ममाख्यानं दप॑णमिति वदन्ति । ततु तथाविध 
ुखिकाबन्धलाभामाये कथमिव विश्वसनीय सयात् । ध्वनिदूषणं तु तत्रापि 
संभवन्निवौधमेव । किचानेनैव महामनखिना परथमं ध्वनिनिराकरणाय 
बीजवापः तः । वुत्तरमेव महिमाचा्वतिकारोकिुपरा्नन्तमिति सुधी 
भिर्विमावनीग्रम् । 

$ आचार्डुन्तकः । 
राजानकसंहकाहमणकुरोसपत्रः कादमीरेषु जनिं भे । भसय स्थितिसमय- 

स््वीशवीयाबदसय दृशमेकादकातकयोरन्तराङः। जयं स्ोपन्ञदृत्तिसहितं वकरो 
चिजीवितभामानमरङ्कार्वन्धं निववन्ध । तत्र च छोकोत्तरतिभेनानेन-- 

शब्दाथौ सहितौ वशकविव्यापार्ाठिनि । 
बन्धे न्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाहादकारिणि ॥ 

इत्यादिना काभ्यजीवितारम्बना खतघ्रा वक्रोक्तिः प्रतिष्ठापिता 1 एषाऽ- 
पि सदिममदेन ध्वनिवद्तुमानेऽन्तभौविता । अत्र हूना काग्य-नाटकाल- 
करकर्॑णा शोका रम्यते । पर तेपां नामहृतिपरिचयो दःाधय एव । नाम 

ज अनधः गमिरिषा्या्यापैः गररभीदसीरुारदमरदयिय- 
आद्नलभागयूनिकवा नयधोपलः संगय संशोधय च भत इति चमयः समहु 
मानं सा्वादा जहिवन् 
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आदं हु--काछिदासादयसखथा . आनन्द्वर्धन-भामह-रद-राजशेखरादयो 
रक्षया एव खाथेन्ते । गन् भबन्ये चत्वार उन्सेपाः, तेषु प्रथमद्वितीयौ 
द्वितौ, सिषटयोदंयोश्च सुदरणार्थ मद्रासनगरपरिसरवती कश्चन पण्डितो यतत 
इुधूयते । अस्यैव संरम्भः करिकीमे-› इति पं निभ्ेयाविमह टया 
्यक्ठिविवेककारेण महत्या आरभव्या दूषितम् । 

महिमभद्धः । 
अयं इमामरिष्यः श्रीधरसून्. राजानकमहिमाचा्यो रोचनकारात् 

छचिदेवोत्तरसिन् किसता्दस्य दशामदातके कदमीरेषु वभूव 1 खिरेकाद्दा- 
शतकस्थितेन ज्यासदासापरनामकेन श्री्षमेनद् चायैणोचित्यविचारचर्चोयां 
“न छ यथा स्यामस्य' सुरत्ततिकके च “विपरीता यथा भदृदयामल्ख' भयथा 
अद्स्यामलस्य' इयेवमादिना अर्यमाणः स एवायं इयामरोऽस्य गुरूपदवीमा- 

रूढ इति तक॑यामः । एतदप्यस्य दशमशतकस्थितिं ठक्षयति । 11. 7. नर 
सिंह अय्याज्ञार पण्डितोऽपि स्वीये व्यक्तिविवेक्र्व कृतमेव प्रमाणयति 

9 ० पद 4 वपवदरदपवोपधय [कत्वे अप घल 
भल एमा ग = 9 व्लाप्प ४४ 6 पपार 4 एध 

पफ (855-884 4, 1.) 818 कर भुः 85 8 0०४९ 

गणधा भ उकण एप्प (884-909 6. 12.) त् 
क पण्कण्पकत, एत्न ० नावः वक्पम- 
भ शयः 9981015 6. 7. (8०० एप (ण्णणण्डु 
णत, 108) पराप आठ पथा एलु चणण्मृपतेऽ चठ 
भण 0९ ववप०४ 06 व्वपाव 9 1000. .6.. 19. 

अयं महिमा ध्वनिनिरासाय विमशौच्रयात्मकं व्यक्तिमरिवेकाख्यं ्वनिब्न्धं 
निरमात् । अस्मिन् सर्वोऽपि ध्वनिप्रपन्नो महताभिनिवेशेनाज॒मानदारीरेऽन्त- 
मवतः । अनुमानाद् ष्यजञयभतीतिं निरूपयतोऽसयैव मतं मम्मटेन नामानि- 
देन पननमोासे दूषितम् । देमचन्दरोऽप्यात्मनः काब्यावुशासने व्यक्सिवि- 
वेकसुदर्ामनिदश न कृतान् । व्यक्िविभेकस्य व्याख्याता च रययक एवेति 

१ का्यमााजुद्धिवाया १, १२५ दर्यम्। 
२ कान्यमालामुद्विते ए. २, ४४, ५५ दरनयम् 1 
1.11. 11 11/11 
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दतमेव । कंच “त्वोकिकोशः कोऽपि महिम्ृत इति व्यद्ठिविवेका 
ज्तायते-- 

श्ूलयादि रतिभातत्वमस्माभिरुपपादितम् । 
शाखे त्वोक्तिकोशाखय इति नेह भपञ्चितम् 1 

(व्यक्तिवि. २ विमर्षः ) 

मम्मटः । 
इद काव्यपरकाशकतैभम्मदाचायेख क्रियमाणा स्थितिकाटकरना तावदा 

 पाततश्रविंतचणेव प्रतीयते । परमदचावधि निर्णीतः स्थितिकालः पूरवापरमर- 
कषिकया बहु विरुध्यत इत्यसाकं रुय्यकसमयनिर्णये विरोधापातादुपनतमिति 
साम्जखमास्थातमावस्यकीयं विचारणा । काम्यमकाशस निमाणकाकोऽनुमा- 
नमन्तरा निर्णेतुमशक्य एव ! दडतरपरमाणानुपढम्भात्। एवमिह विसंवादाधेः 
संक्रमणं न खल्वाश्चयौवहम् । तथाचात्र विरोधपरिहारायायञुपक्रमः--सरस्व- 
तीकण्डाभरणादिविविधगरन्रचयितुर्भोजदेवस्य जीवितकाल ( ९९६-१०५१ 
छि. ) सलदानपञ्ो व्यक्तः । मम्मश्च ^भोजनृपतेलत्यागलीकायितम 1 इति 
पथजुदात्ताठङ्कार उदाहववानिति तत्समयमुरष्य मम्मरस् सत्ता साधनं 
कैश्चित्--्रियते । वद् ेत्वाभाखमात्रतवान्न ममाणक्षममू । ततो ज्येष्ेऽल- 
इारसवसेऽपि तदुपलम्भात् । एव प्रकायादीकासु पयमलयेन संभाविता जैन 
माणिक्यचन्द्रस्य “सद्केत'नाञ्नी टीका १२१६ विकरमाब्दे निरति तदन्ते 

“स्सवक्नरहाधीरा(१२१द)वत्सरे मासि माधवे । 
कान्ये काम्ययकाराख सङकेतोऽयं समितः ॥* 

इति स्वोक्त्या समर्थनाखपमाणान्तरनिरपक्षम् । तथाचानयोरन्तःपातिना 
मम्मरेनकादशशके काम्यमकाो निरमाभिलयनुमानमपि न निवाधम् । वस्त 
वस्त द्वादशातकस्य पवाते वभरिमौणम भूदिति सुक्तिकः पन्थाः । रय्यकोे 
हि सिलावद् वादशदाताज्याः पूमागवर्ीति समनन्वरमेवोक्तम् । अनेन 
च संकराङ्कारं विचारयता-- 

“राजति तटीयममिहत दानव-रासातिपति साराव नदा । 
गजता च चूधमनिरत-दानवरा सातिपाति सारा वनदा ॥ 

( इरविजयं ५ सर्गः 1 ) 
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इति रन्नाकरश्नोकस्थितः प्राचां शब्दारङ्कारसंकरो दूषितः । स च मम्मरेन 
दक्मोष्ासे समर्थः । अपि च रु्यकेण यद्भ्यतिरेकारदरे--उषमानाहु- 
पमेयस्याधिक्यमि्यपरो रक्षणम्रकारो रक्षितः, सोऽपि शक्षीणः क्षीणोऽपि 

शशी" इति तदीयोदादरणञुपद्यं निराकृतः ! अन्यश्च 'स्फुटमेकत्र विषये 
शब्दा्थीरङ्कतिद्वयमर' इ्यादिकारिका्याख्यानेऽलद्काराजुदिश्य “ङतः सुनरेष 
नियमो यदेतेषां तुल्येऽपि कान्यशोभातिशयदेतुस्वे कश्रिदलङ्कारः पराब्दसय, 
कश्िदथैस्य, कश्िचोभयसयेति चेत्"--इति पू्पकषीकृत्य समाधेरपक्तमे आलु- 
प्गिकतया--“ योऽलङ्कारो यदाश्रितः स तदलङ्कारः--इल्यादिना सव्यक एव 
भ्दयुक्तः । एतेन नवमोछासे शषभेदाख्यानावसरे--“नजु खरितावियाणभेदात्? 
इत्यारभ्य "कथमयं शब्दालङ्कारः” इदन्तः पूवपक्षमन्थोऽपि रय्यकमतनिरास- 
परः संगच्छते । इत्यमन्यख्पदितः काटकरमशरदास्थीयेव तहि कथमिव पू्व- 
वर्तिना प्रवतिंनो मतमारोच्येत १ कथ च तत् श्रद्ध स्थात् १ परं च, भका- 
शरीकाङ्दधिखत्र तवर भटके मूलप्न्थयोजनायां नामग्राहं स्सयृतोकति- 
रविता । यज्ञ॒ जयरयेन विमरिीन्यां “अन्ये, केचित् इत्यादिमूलप्रतीकमु- 
पादाय बहुत्र “काम्यप्रकादाकारः” “काम्य्काशकारादयः' इयेवं निवृतं त्तस 
समयानभिक्ञतया ्रामादिकमिल्यवधेयम् । परमत्र दाक्षिणालस्य समुदवन्ध- 
सवंविभो मावतेपातः कथमिवोपक्षणीयः भरे्षावताम् । इयता चाद्धार- 
स्ख ङ्क्त च संगमयन् कथमिवासौ नोपाकभ्यः । कथं च तदुक्तिषु 
भ्ययोतौ कश्चिदप्यात्मनि बहुमानः सादिति सुदूरशिकया पयांखोच्यम् । 

राजानक-जयरथः । 
अयं राजराजचपमश्चिप्रवरस्य -ङ्ञारकवेः सूनुः दरचरितचिन्वामणेः 

कतां किस्त द्वादशशावकोततरा् कदमीरेषु बभूव । 
विमरधिनीनाम व्याख्याकारः । इयं चिमनी अन्धनौरवालुरूपं विवेचयन्ती 
भमेयशय्ोपकल्पनासु धिवग्धा सवासुमगेति च न मनागपि संशयः । ब~ 
सितघूना मतिमावैशयायै घुनरतितरासुपक्त्र। यत्र ुनः सर्य छाप्यलङ्कार- 
भदमपञचः संशेषितस्ेयमुदाहरणान्तरविषयजातं भराज्ञलीकरोति ! परं मूलो 
दटसूदातिषु येण मौनं भजन्ती परोढेतरानध्यापकान् विरोषतोऽभ्ेृ् 
छिश्नायेव । यद्प्यजङ्करोदाहतिषु योग्यतां वहन्त्यः काश्चन रकषयम्यक्तयो 
नियताः, भचीनेषु नवीनेषु च सादितीसन्दभेषूदाहियमाणाः, कचन पाठान्त- 
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र्ि्ा.अप्यथगल्या परस्परं संवदन्टखत्र तत्रोपकभ्यन्त एव । अथाप्यन्र ता- 
-सामधोधिकनांबिभिन्नस्यानविवया बहुव्राननुगमापाताहक्षणसङ्गतिरायास- 
साया मवति । कनिलु नहता अपि व्यासोहभाजो भवन्ति । अयापि 
सर्वमावेन गुणानां बहुरतवे भसज्यमानोऽसौ दोषो न विचारहः । अयसे. 
 वाचायौभिनवगुषतपादानां तच्माखोकमदा्ैवस्य कणधारोऽपिजजञे 

सथुद्रबन्धः । 
एष॒ जयरथादवौचीनः कोरम्बाधीशस्य रविवर्मणः पण्डितसभाग्रणीः 

१२९५ तमे छिख्दे तदन्तिके व्यराजत् । राज्ञः रणया चाङ्घारसर्थस्व 
व्याकरोत् । सा चास्य व्याख्या विदोषविचारविकला सङ्कुचिवाङ्गा प्रायेण 
सू्रोदाहरणेयोजयन्ती न तथोपकारिमी यया विमनी । मूलोदाहरणेषु य 
यत्रावाम्तरभेदाः सङकेतिताः, तत्र सर्वत्रा प्रायेण रविवर्मणः स्तुतिपराण्येव 
प्यान्युदाजहार । तान्यसवान्यस्य वेति को लि्णयेव् ॥ 

अस्य प्रस्तुतं संस्करणं घुलकद्वयाधारेण संपादितम् । तत्रकं १८९३ डेरा 
बीयाव्दे काव्यमाायां अकाशिवमपरं १९१५ हेदावोयाब्दे “अनन्ठशायनं 
संस्छृतग्रन्थावो” सुद्ितम् । अनयोश्च तत्तस्थलीयान् पाठभेदानू सम्यक् 
पयाखोच्यान्यतरो विन्यस्तः । उदाहरणश्छोकाश्च यत्रान्यथाकारा जासन , तत्र 
तत्तदुअन्येभ्यः संवा योजिताः । पर्यन्ते च श्टोकालुकरमेण सह यावदुपल- 
व्धानि कवीनां तद्कन्धानाञ्च नामान्यपि-सशरिवेशचितानि । 

इत्थमत्र रलावनासंपादने आयुष्मता श्रीगङ्गाधरद्धिवेदेन पूवापरसाष्ि- 
 खविषयान् मूलतः भमाणीकृलयात्मनः साहिलयपरक्षं ददवा बहुभापाबिदासे- 
कान्ततो नि्ीतविषयान्पर्याोच्या्गीकुवता यन्मु, तदस्य नग्य- 
ाबुकतां बिश्स्यापितं समुदीयादिति निःतरेयखकामखलमाशीभिरभियोज्य 
विश्रम इषि शिवम् । 

शरखती-पीयम्" } 
श्रीगिरिजाप्रसादद्िवेदः । जयपुरम् 

३।१०।३८ 

~ व 
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काव्यमाला । 
न 

श्रीमद्राजानकरुय्यकम्रणीतम् 
अटंकारसर्वखम् । 

ओमद्ाजानकजयरथमणीवयारंकारविमपिमीसमासययः म्यार्यया समेतम् । 
=<“ - 

नमसछृत्य परां वाचं देवीं त्रिविधविग्रहाम् । 
निजाटंकारसत्राणां वृत्या तात्प्यशुच्यते ॥ 

मङ्गलकामनया अन्यङृलिजेष्ेवताप्रणामपुरःसरमभिषेयं तात्प चेकेनैव वा 
क्येन परागशति--नमस्छखयेति । परां वाङ्मयायिदेवतां पराख्यां शन्दनदा- 
णोऽष्थगभूतां शति परां वाच॑ देवीं त्रिविधां बहिरुछिलसयिषया पद्यन्ती- 
मध्यमातरैखरीरूपेण परकारत्रयेणाधिष्ठितदरीरां नमर्छृख निरव्रचिकीर्षिमरन्यस- 
मापये ता मरति कायवाखनोभिः प्ह्ीमूय निजालंकारसूत्राणं कृत्या ताल्यसुच्यत 
इति मङ्गलान्वययोजना । तया चात्रोक्तलकषगा्थवि्तरः--थेयं विमदीरूपैव पर- 
मार्थचमतछतिः । सैव सारं पदार्थानां परा वागमिथीयवे ॥ नादाख्या सर्वभूतेषु 
जीवरूपेण संस्थिता । अनादिनिधना सैव सूहमा वागनपायिनी ।॥ अनादिनिधनं 
ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । निवरततेऽ्थमावेन मक्रिा जगतो यतः ॥ वैखरी शन्द्- 
सिष्मसिमप्यमा स्तिमोचरा । योतिका्थ्य पदवन्ती सूम तरहेव केवलम् ॥ 
इ्यादिशाल्नोकिकमेण सर्वत्र सदोदितायाः सूक्षमायाः परायाः शब्दवरहमणः शकत 
बहिरन्मिषन्त्याः अमो विवः पयन्ती नाम । तथा चोक्षम्--“अविमागा तु 
पद्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा । खरूपञ्योतिरेवान्तःसूक्षमा वागनपायिनी ॥" इति 
अस्ा्थ--अविभागा स्थानकरणम्रयल्परकारेण वणानां विमागहीना अत एव 
सवकमा तयैवान्तःखस्पज्योतः स॑भकाशा ससयत्मनो सपं जयोतिष सरन 
हि सर्वविधाभिनी रािरेवेति वान्तःसृष्ष्मवीजादङ्करमिव बहिरन्मिषन्ती. किंषि- 
इना पराया मध्यमायाशवावस्थां तटस्था पद्यतीति पदयन्तीलुच्यते । ततः 
परेतु--भन्तःसंकल्यसूमा या क्मरूपातुपातिनी । पराणकृतिमतिक्षम्य मध्यमा, 
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वाकमवर्ते ॥' एतत्कथयामीति बिमदैरूपा अन्तःसंकलमस्पा माणठृत्तिमतिकम्य 
श्रोतरम्रायवर्णमिन्यकतिरदिता कमरूपाजुपाविनी मानसिकवणचारणक्रमेण द्वितीयो 
बिवो मध्यमारूपो जायते । मध्यमा किल द्वयो्ाम्बिवतेयोः पद्न्तीवैखरीसं्- 
योममष्ये वतनान्मध्यमेलयुच्यते । तदनन्तरं च स्थानेषु वदते वायौ कृतवभंपरि- 
अदय ैलरी वाक्यों आणदृपतिनिबन्धना॥? इति कषणातथानकरणपयन- 
कमव्यज्यमानः ्रोत्रभा्यदनदुभिवीणादिनादपरिचयो गदवदान्यक्तगकारादिबिलास- 
समुचयपदवाक्या्मकठृतीयो विवे वैखरीुचयते । विरिष्टं लमाकायौ युखस्पं 
राति गृयातीति विखरः माणवायुसंचारविदिषटो वर्गोारतेनाभव्यक्त वैखरीति 1 
विखरे शरीरे भवा वैखरीति वा केचित् । सिद्धो मह्गखरथः । तथा चात्र पूर्वा 
एव पुनराृत्यामिधेयपदायोन्वययोजना--यथा परां वाचसुत्तमका्यल्पतया 
कन्यासमष्वनिसंङां अमिथातासरय्षणोततीरगसकाम् । देवीम् दिवु करीडानि- 
जिगीषायुतिस्वुतिव्यवहारमोदमदकान्तिखपरगतिषु" इति यथायथं धात्वथानामलु- 
स्मरणात् शक्तिमतां कवीनां धोतृणां च खभावातलेच्छया ससुच्छठन्ती कड 
न्तीम् । तथा देवीं विजिगीषुं शब्दं ततसंकीरितं चार्थमुपसजैनीकृल वतमानाम् । 
तथा देवी द्योतमानां योतनध्वननयोः परयायत्वादनसंज्ाम् । तया देवौ सतां 
स्मः का्यासत्वादभिवन्याम् । तथा देवीं व्यवहरन्तीं सर्र भ्रचरितां न ठु 
कापि स्वटिताम् । तथा देवी मोदमाना श्चुतिमात्रेभेव परमानन्ददायिनीम् । तथा 
दवीं मावन्तीं कवेः सहृदयस्य च यथायथं करणाववोधाभ्यां कमप्दंकारं जनय 
सतीम् । तथा देव कमनीमा सवरभिकपणीया् । तरिविषविप्रदा नििषलि्रकारो 
विग्रहो व्यतिरेकेण श्रो व्यतिरेकनूलः अमाकरणपरकारो यस्याम् । तथा हि 
गङ्गायां घोषः" इल्यादिवाकयेष घोष यच्छैलपावनत्वादिकं तीयते तन्न ना- 
भिधा । गङ्गादिशब्दानां देलययरययावाचकत्वात्। न तात्पयातमा । तातरवशक्तया 
शाधाराधेयमावावगमारंपरस्परमन्वयमात्र एव क्षीणत्वात् । न लक्षणा । सुख्या- 
बाधाददेत्ितयामावात् । तसादभिभातासरगलकषणाव्यतिरिकचहुयकह्यानि- 
क्षिलो व्य्चनव्यापार यादि सोऽयमेव वदधप्यति ` विमर्िणीकारः । अथ च 
जञयस्य र्दाथोभयमूलत्वेन प्रसिद्धलिविधो विग्रहो विशेषणानां मेदानां ग्रहो 
यस्या इति वा । एतादृशीं तां नमस्य मङ्गलाचरणरूपतवेन मनागुदिस्य न ठु 
सूत्ततभ्यां ता्कथनादिलक्षणपरीकषािसतारेण निर्णीय निजाठंकारसू्नाणौ 
त्यं तातर्युच्यत इति । अस्यामिम्रायः--तथा च ष्वेमनायुदेशमात्रमेव कं: 
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इह हि ताद्धामदोद्धरममूतयश्िरतनालंकारकाराः भतीयमानमर्थ 
बाच्योपस्कारकतयाठंकारपक्षनिक्षिपं मन्यन्ते । तथादि-पयोयोक्ता- 

रोति इह हि तावद्भामह-› इत्यादिना । तदेतत्तावदासवाभ । निज्ञेति । परकीयाणां 
सूताण तालर्यकषनानववोधोऽपि सादिति मावः । तथा न कैषिदपि परशि 
सू्लाणि कृतानीद्यपि ध्वनितम् । तात्पयैमिति । संदितार्थकाशनमिय्ः । 
अन्यथा दि कथनमेषां बहुनापि अन्येन पारं न यायात् । गु 'जादिवक्यं भवो 
क्व्यमभिधेयप्रयोजने । परतिपाद्यिठ शोैवादोत्सादसिदधये ॥" इति नीतया श्रो- 
तृप्त्यर्थं सर्व्रैवादिवावयेऽमिधेयम्रयोजनायभिधीयते । तचे नोक्तमिति कथ- 
मत्र श्रोतं इत्ति सात् । मैवम् 1 अंकारा हयनाभिधेयाः । तेषामत्र साक्षा 
देवामिधानात् । तदभिधायकं चेदमलंकारसर्वसाख्यं भकरणमिखभिधानामिधेय- 
चोनियमगर्भकारेणाथ्षसो वाच्यवाचकमावलक्षणः संवन्धः । नलेवविधमेतद्- 
भिभायकं परकरणान्तरमस्व । तसयान्विष्यमाणस्ाप्ुपठम्भयोग्यखालुपलम्मात् । 
अत एात्रान्याठंकारन्धवैलकष्ोद्ोषणाय "तातर्मयुच्यते' इतदुम् । अमि- 
भेयाधात्रालंकाराः कावयाठंकारा न लिका इयेतेषां का्योपरछतिद्वरिण पार- 
मर्ण “काव्यं यशसेऽधृते व्यवहारविदे शिवेतर्ततये । सदः परनिवरतये का 
न्तासंमिततयोपदेशयजे ॥ इत्यायुक्नीरधा तदविनाभावसखभावत्वादथाकिपस्वेुर- 
पार्थसदधिरूपा चतु्र्ावाधिः प्रयोजनम् । तयोश्च साध्यखाधनभावलक्षणः सं 
वन्धः । इति स्थितमेवादिवाक्यस्य धरोतृ्रवणश्चद्धाविभीवनिवन्धनत्वम् 1 नँ 
यदीहाकंकारा अभिधेयासं तदलंकारयोऽप्यभिधेयः 1 "अलंकारा अलंकायपक्ताः” 
इति नीलया स एवैषां को नाम यदुपसकारकतवेनेतत्छरूपममिथीयत इलया 
रवदवतरणिकामेव वहुसुपकमते--इटेत्यादिना । प्रतिना द््व्यादयः । ताव 
च्छन्दो विपरतिपत्यभावृ्ोतकः। चिरंतनेव्यादि। ्वनिकारमतमेभिरन दृष्टमिति 
भावः। प्रतीयमानमिति । वाच्यन्यतिरिकत्वेन सखसंवेदनसिद्धमपीवय्थः ॥ 
अर्थमिति । विश्न्तिस्थानतया परमोपदेयतालक्षणम् । वाच्योपस्कारक- 
कयेति। वा्योपतकाकत हयकाराणमात्ममूतम् । अरंकारपकषनिषधि् * 

२. ख-पसवके यीकायां मरारम्माखथति आस्तामिलन्तो अन्धो नालति, २, ते+ 
ताः ख, : ३. “मोत? ख, „४. शुकाः क. .. ५८४ च; 
६. (तदक्ताणिकां' क. श्यनि 
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भसतुतमदासासमासोक्यक्षिपव्याजस्तुयुपमेयोपमानन्वयादौ वस्तुमात्र 
गम्यमानं वाच्योपसकारकत्मेन 'लसिद्धये पराप पराथ खसमरपणम् 
इति यथायोगं द्विविधया ना प्रतिपादितं तैः 1 

मिति । समम्रारंकारान्तभूतं न घुन्द्वयतिरिक्तमितय्थः । मन्यन्त इति । 
तथात्वेन मन्यन्ते न पुनस्तया सेभवतंलयर्थः । नहयभिमननमातरेभैव भावानाम- 
न्ययामावो भवतीति मावः । एवदेव दशैयति-तथाहीत्यादिना । त्स्ठमातर 
गम्यमानं बौच्योपस्कारकत्वेन मतिपादितमिति सबन्धः । वस्तुमात्रं न घुनरल- 
कारा रसश । स्सिद्धय इति । न्ताः भविवन्त, इत्यादौ इन्तैरतमनः 
भवशविदयर्य लसंयोगिनः पुरा आक्षिप्यन्ते । तैर्विना तेषां मवेशाषिदधः 1 श~ 
ज्ञायां घोषः" इत्यादौ तु गङ्गाशब्दः परत्र तटे घोषाधिकरणतासिद्धये खात्मान- 
मर्षयति । खयं त्य पोषाभिकरयत्वासंभवात् । यथायोगमिति । कथिदधि 
बाच्योऽ्थः खसिद्धये परं पतीयमानमर्थमाक्षिपति । कति खयमलुपपयमानः 
सन्मतीयमान एवाथे खं समर्पयति । वेन यत्र याडकव्र तादगेव योज्यमिलयर्थः । 
तत्र पययो्तं यथा--अथाीनो लङ्धामयमयसुदनवन्तमतरदित्यां सौमतरिर- 
यञुपमिनायोषधिवनात् । इति सारं स्मारं त्वदरिवलभीचित्रठखितं हनूमन्तं 
न्तैदंशति ङपितो राक्षसगणः ॥' अत्र राकषसगणान्तो वाच्यः सन् खसि- 
दये पर कारणरूपमरिपरलायनायाक्षिषति । तत्पलायनायन्तरेण राक्षसदृतान्त- 
स्यासंगतेः । अभरसतुतप्रंसा यया--श्रागा येन॒ समर्पितास्तव बलान त्वसु- 
तापितः स्कन्धे यस्य चिरं स्थितोऽपि बिदभे यले सपर्यामपि । तसा सित- 
मात्रकेण जनयन्प्राणापहारक्रिां ्रातः मल्युपकारिणां रि प्रं बेतालटीला- 
यसे ॥" अत्र वेतालचरितमप्रस्ठतं अकरणादिवशेन खयमुपपयमानं समस्ते 
ृत्कान्े खं समर्पयति । समासोकिर्यया--दन्तकषतानि करजैष विपाटितानि 
मोद्धिलसान्रपुलके भवतः यरीरे। दत्तानि रक्मनसा गराजवध्वा जातस 
निभिरप्यवलोकितानि ॥' अत्र बोधिसत्वे नायकव्यवहारो न संभवतीति ससि. 
यथं नायकत्वमािपति । आक्षेपो या-क भणिमो भण्णड् कित्ति अध किं 

९. “नाच्यसंस्कारकल्वैनः ख. २. “कं भामो मण्यते किमिति अथं वा जनेन 
भणितेन । भणिम्यसे तथापि अयता भणामि कं बा न मगितोऽपि ॥' -श्ति च्छाया, 

च 
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चा इमेण भणिएण । भण्णिहिसि तहि अहवा भणामि किं वा म भभियोसि ॥ 
अत्र वक्यमाणविषयो भणननिषेधो वाच्यः सन्वक्ुमेवोपकरान्तस्य निषेधानुपपत्तेः 
खयमविश्रामयन्खात्मसमरपन तवां मति मरिम्यामि अयवा भिये यद्वा ता याव 
दहमिति बिधित्रयमयोन्तरमाशिपति । यत्तवत्ानयेः वाच्योऽ्ः खषिदधयेऽ्न्त- 
रमाहिपति' इतक तदैयकमेव । तथाते हि निषेध एव पर्यवसितः स्यान्न निषे- 
-घामास इत्यक्षेपालंकार एव न स्यात् 1 आसुखावमासमानो हि निषेध आक्षेप- 
लक्षणम् । न च विधिनिषेधयोर्वंरोधात्साष्यसाधनभावो युक्तः । व्याजस्तुति- 
अंथा-शम दुणोपहो पडत पिरतप । यणदोसा दोखयुणा एदि" 
चमा णहु कथा तेहि ॥' अत्र विरंतनानां निन्दा वाच्या सती खयमदुपपदच- 
माना स्तुतावात्मानमपयति । तद्रतत्वेन वस्तुदर्चिताया निन्दाया असंभवात् \ 

एवमदतनानामपि सतुतिनिन्दायामात्मानमयति । तस्या अपि विपरीततया तद्ग 
तत्वेनसंमवात् । यत्युनखत्रान्यैः खसिद्धये परा्ञेपो व्याख््ातसडुपेकष्यमेव । 
यतोऽत्र चिरंतनानांस्तलयक्षपेण निषिद्धा निन्दैव मतीयेत्, अद्तनानां च निन्दा- 
वेषेण निषि सठविरेवेति बा्यायंगप्लेष एव पर्यवसितः सादिपि नैतदुकम् + 
कै च लक्षणायामपि खसिद्धये पराञेपो न युक्तः ! तथात्वे हि रायाः खरू- 
शानिः स्यात् । वाच्यनक्षणेव खस मिद्धतवा्युख्यायया धामावात् । न चैकदा 
रकस गाधः विदधति वक्तं युकम् । वि्रिषिदं छतत् । वाच्यस्यैव यत्र 
सिद्ि्लदमिचैव स्या क्षणा । तसा हि ु ख्यार्थवाध एव जीवितम् । न्ताः 
अन्तिः इसादौ च न्तानां खं मगष्मसंभवान्यु्या्वाथ एवेति परख 
ङन्तवद्रूपस्य लक्यसैवा्थसख घाधान्यम् । अतश्च जक्षणायां बाधितः सन्सुरूयोऽैः 
पर क्ष्य एव खं समर्थयतीलेव युक्तम् । न॒ ययेवं तत्पयायोक्तादौ वाच्य 
द्यं परर लक्षयाक्षिपः अतीयत इति तत्र किं अतिप्वयम् ) इदं अतिप- 
सन्यम्-अत्र.हि रकषणाया एव नावकाशः । ततर दि कथमहं स्यामिति  बाच्यं 
सत्कायं तदविनामावात्परं कारणमाकषिपतीसयाज्ेपेणेव.षिदधसवसया अनुपयोग: । 
'गौरनुबन््यः” इत्यत्र यथा कथं मे धुतिचोदितमडबन्धनं स्यादिति जावया 
ज्यक्यिनाभावाद्षकतिराषप्यते.न तु सक्यते तथैवात्रापि कार्मकारणयोक्ञयम् 3 ̀ 

> “विभिरूपः ख. २. “तदयुक्तमेव । अवर सम्बदधपषोः न विषेषामात कौ; 
६. “ना सभव: मल कं िरंवनमभूयाम् । यणदोषा दोषयुधा भिः कृतो 
ज ख़ छता तेः ]› इति छाय, 
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दयेन ठु मावाठंकारो द्वयैवोक्तः । रूपकपकापदीहुतितुख्ययोगि- 

एवं समासोक्तावपि नायक्यवहारस्तदविनामावित्वदेव नायकत्वमाकिपतील- 
त्रापि चक्षणानूलत्वं नाशनीयम् । अन्धक्ृता युनरेतविरंतनमतालुवाद्परतयो- 
कम् 1 असममिसतु मसु. पर्ालोचितमिललं बहुना । उपमेयोपमा 
यया--नोभिः सन्दे घनसनिभेः  भुस्मिव जोम कन्यो- 
मेव भूतलम् ॥' अत्र दयोः परस्परसुपमानोपमेयत्वं वाच्यं सत्वयमलुपपयमानमुप- 
मान्तरविर्लक्षणे परत्र व्तन्तरे सं समर्पयति } अन्वयो यथा--भवानिव 
भवानेव भवेयदि परं भव । खशतिम्यूसंनयटत्ैलोक्यारम्भसंहतिः ॥' अग्रै- 
कलैवोपमानोपमेयमावो वाच्यः सन्दितीयसव्रहमार्यभावे परतर वस्न्तरे खं 
समर्पयति । आदिशब्दः भकारे । वेनानिष्टिष्वाभासा्ेदि्दणम् । यथा-~ 
(भवतु विदितं व्ययीलापैरले प्रिय गम्यतां तनुरपि न ते दोषोऽस्माकं विधिस्तु 
पंराश्युलः ! तव यदि तथा रूढं प्रम परप्ञमिमां दशां भ्हृतितरढे का नो त्ीडा 
गते हतजीविते ॥' अत्र कान्तप्स्थानविभिवीच्यः सनिषदुमेवोपकरान्तस्य विधा. 
नापपत्तेः खयमविशनान्तः खसमर्भणेन निषेधमाक्षिपति 1 एवं विविधया भङ्गं 
गम्यमानं वस्तुमात्रं वाच्योपकरारक्मेवेलुकतम्। 

एवमेपि भ्तीयमानखार्सख बिविक्तविषयान्तरोपालम्भादलंकारान्तभावो नं 
सिष्यतीलारङ्भाद--ख्द्रटेनेत्यादि । द्विधेति । युणीमूतायुणीभूतवस्तु- 
विषयत्ेनेसथः । यदाह विकारः प्रमवल्प्तिबद्धेन हेतुना येन । गमयति 
तदभिप्रायं तत्मतिबदधं च भावोऽसौ ॥ मरामतरणं तरप्या नववञ्चलमक्रीसनाः 
यकम् । पश्यन्स भवति सुहुनिंतरां मखिना सुच्छाया ॥ अभिधेयमभिद धानं 
तदेव तदसदयुणदोषम् । अ्थन्तरमवगमयति द्वाकयं सोऽपरो भावः ॥ एकाः 
कनी यदबला तरुणी तथाहमसदरहे पतिः स गतो विदेशम् । कं॑ याचसे 
तदिदं वासमियं वराकी शवभ्ूममान्धवधिरा नु मूढ पान्थ । इति । यद्व द्विधेति 
पूर्ववदेव लंणादवयाश्रयेण व्याख्येयम् । तेनाये खरिद्धये पराक्षेपः, परत ठं 
अपराय समर्पणम् । यत्तत्रान्येभवि्िवदादिभिरपलक्ितो ` वाच्तीयमानः. 
त्वेन विविधो भावांकनरो व्याख्यातस्दु्सूत्रमव । टेन तथात्वेन तस्याभ- 
तिपादनात् । तत्रापि च वस्तुमात्र वाव्योपस्कारकलाभिधानसमये वजुखु- 
मतलात् । तदेवं युणीभूतागुणीमूततवेन द्विभकारं वस्तु तावदाच्ोपस्कारक 



अलंकारसर्वसखम् । ४ 

तादाहुपमा्ंकारो वाच्योपस्कारकतेनोक्तः । उक्षा ठु खयमेव प्र 

त्वेन भरतिपादितम् । इदानीमलंकारस्यापि प्रतीयमान वाच्योपस्कारकलं अति- 
पादयति--रूपकेत्यादिना । तत्र रूपकं यथा--^भीमश्रूकुटिपन्ञगीफणमगिः 
कामख चण्डं चिताङ्ण्डं कुण्डलितिन्दुनाल्वल्य्र्शिरक्तोतयलम् । प्राणस्फाटि- 
करैषठिकापरिधिते मालामरश्षलाजिरे दी दीमशिखा शिवस्य नयनं काशनवं 
पातु नः ॥° अत्र नयनादीनां सणिग्र्तीनां चोपमा वाच्योपस्कारायावगम्यते \ 
तां विना सादस्याभतिपत्तः । दीपकं यया--वीउअवंधं पठं वंधेडं तदह अ 
कुजङसुमादं । पोढमहिलं अ रमिडं बिरलचिअ के वि जाणन्ति ॥" अत्र परा 
तबन्धपाठादेस्पमा वाच्योपस्कारायावगम्यते । अकृतस्य ग्रोढमहित्मारमणादेः 
स्योपादानायैवोभयोखुपनिवन्धनात् । अपडतिर्यथा-- अवाप्तः प्रागल्भ्यं षरि- 
'णतरुचः शौकतनये कल्को नैवायं विकसति शशाडस्य घुषि । अमुष्येयं मन्ये 
विगलद्ग्तस्न्ददििरे रतिश्रान्ता शेते रजनिरमणी गादसुरसि ॥" अत्र कल- 
इस रजनिसाद्यपतीतेरुपमा वाच्योपस्कारायावगम्यत एव । ठुल्ययोगितु 
यथा--दविगुधिताडुप धानयुजाच्छिरः पुखकितादुरसः सनमण्डलम् ! अथर - 
समर्पितमाननादपघटयन्त कथंचन योषितः ॥' अत्र थुजादीनां साददयावगमादुपमा 
वाच्योपस्कारायावगम्यते । ुल्ययोरितादाविलादिशब्दाननिदरौनाद्दणम् । उप- 
मादीतादिशब्दाडुषमेयोपमादीनाम् । तत यथा--्रवातनीलोत्नरविरोषमधी- 
रिभषितमायताक्षयाः । तया तं च खगाननाभ्यसतेो गृहीतं ल छगाज्ननामिः 1 
अव्र वाच्याया निद्दौनाया_उपस्कारकत्वेनोपमेयोपमा गम्यते । तामन्तरे- 
णासंभवदर्ठसंबन्पत्वेन वाच्यस्याविशरान्तेः 1 अताव्ाठंकारो गम्यमानः 
स्थितोःन वस्ुमातरम् ! तेन पूर्वै यदादिग्दय सफठमितुमन्यैरेतदुदाहतं 
तदयुक्तमेव । तश्र वस्ठुमात्रस्य बाच्योपस्कारकत्वेन भरतिपिपादयिषरितलाव् + 
वाच्योपस्कारकतवेनेलयुततरत्रापि, योजनीयम् । तेन बाच्योपस्कारकत्वेन्प्ा 
कथितेति समन्वयः । सा. तु--शैहिसदप्सभरिषु छ॒य हिप उद्भ सर 

"^ १. मिका दीपाधारदण्डः, २. “ा्तवन्धं पटितुं बदु तमा च उम्नङुसमानिः । 
कमि च रन विरला प केऽपि जानन्ति ॥' इति च्छाया. ३. ८ 
-पति तकः हरये इमग सा जमाती दिकस्यनलक्मा मगं रतत -ककरोति ॥'› 
शत जरया, - = 
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तीयमाना कथिता । रवल्ेयःभशतौ घु रसमावादिवीच्यशोमादेदत्े- 
नोक्तः । तदित्थं द्विनिषमपि प्रतीयमानमटंकारतया स्यापितमेव । 

वामनेन तु साददयनिबन्धनाया क्षणाया वक्रोक्यलंकारवं ुवता 

अमायनती । दिअदं अण्णभम्मा अङ्ग तणुं पि तणुए् ॥" इति । तदित्यमल- 

आरोऽपि अतीयमानो वाच्यशोभिततमेनोक्ः। म्घुना रसस्यापि वाच्योपस्कार- 
ऋतं दैथिठमाइ--रसवदित्यादि । भतिशन्दादैलयादयः। आदिशब्दाच 
तदाभासादयः, । `तत्र रसवदलंकारो यथा-शृचेणोस्युगं व्यतील खचरं 
आन्तरा नितम्बस्थरे मध्येऽस्याननिवलीतरङविषमे निस्पन्दतामागता १, सदृषटि्त्- 

पितेव संप्रति दनैराखुय गौ खनौ साकाहन सहरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लो- 
चने ॥०. अत्र वत्सराजस्य परस्परास्ाबन्धरूपो र्यार्यः स्थायिभावो बिभावा- 
जमाबन्यभिचारिसंयोगारसीभूतः .सनवराच्योपस्कारकः । तैत्सवकिततवेन वाच्य 
सचमत्कारं मिपततेः । भयोलंकारो यथा--तिष्ट्तोपवशाखममावपिदिता दीष 
न सा इम्यति सरगायोतपतिता मवेन्ममि घुनमावाद्मसा मनः । तां हं गिण 
द्विषोऽपि न च म शताः पुरोवर्तिनीं सा चाखन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं 
विभिः #” अव्र वितकख्यो व्यभिचारिभावो वाच्यरोभाषीयक एव । ऊरैर्यलं- 
कारो यथा--शगलीलाञु सतुं यदि मन्म दशां वमति परिर- 
म्भगे रतिर दोर्मण्डली दस्यताम् । भीतिशलस्विम्बने ददयुली वैदेदि सजा 
शरः पौरस्दस्य च राघवस्य च महतश्योपचारान्तरम् ॥' अत्र सीतां प्रति शैव 
णस्य रतिरनौबिलेन भत्ति रसामासो वाच्योपस्कारकः । अन्यत्तु खयमभ्यू- 
यम् । एतदेवोपंहरति--तदित्थमित्यादिना । ननिषिधमिति । पर्ायो- 
कादौ वस्तु, रूपकादावलंकारः, रसवदादो रसः । तदेवं बिरंतनैः अतीयमान- 
खयालंकारन्तमव एव तावदुक्तः । तदुपस्कारथः । ु नरात्मा कैश्विदपि ̀  नाभ्युप- 
यतः । वामनेन प्रतीयमानसाकंक्ारान्तभवममिदधतापि तदुपसकायं आत्मा क- 
विड इाद--चामनेनेत्यादि । ठशन्दः पूर्भयोः जे 
नोऽपि भतिपादकत्वात । छवतेति । यदाह--'ाटरयाह्क्षणा वक्रोक्तिः” इति 1 

१. -धविभावादीनां पययेन तस्संबरितत्ेनः ख, २. "दायकः क, २. "राव 
म्णा. 

५ । 
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कशविदधनिभेदोऽंकारतथेवोक्तः । केवरं गुणविचिष्टपदरचनासिमका 
रीतिः काव्यात्मकलवेनोक्ता । 

उद्भटादिभिस्तु गुणालंकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम् । वि- 
पयमत्रेण मेदभतिपादनात् । संषटनाषर्मलरेन चेष्टः । तदेवमलंकारा 
एव कन्ये प्रधानमिति मराच्यानां मतम् । 

वक्रोकिजीवितकारः पुनदग्यङ्गीमणितिखमावां बहुविधां 
वक्रोक्तिमेव प्राषान्यात्कान्यजीवितसुक्तवान् । व्यापारस्य भराधान्वं 
च कान्यस्य प्रतिपेदे । अभिषानध्रकारविदोषा एव चाङंकाराः । 

एतदेवोदाजहार च--“उन्मिमीक कमल सरसीनां कैरवं च निमिमील सूम्, 
इति । कश्चिद्धनिमेद् इति । अविवक्षितवाच्यादिः' ! केवरमिति। यदि 
प्रमिदयर्थः 1 गुणेति । यदाह--पिशिष्टा पद्रचना रीतिः" इति । काव्या- 
स्मकतवेनेति । यदाह--रीतिरातमा कान्यस्य" इति । तदेवं बिरिष्टपदरचना- 
स्मिकायाः कान्यात्मत्वनाभ्युपगताया रीतेः (तदतिशयहेतवस्ललंकाराः' इत्याद 
कयान्तमवितध्वनयोऽलंकारा उपस्कारका इ्येतन्मतम् । अन्यैः घुनरेतदपि प्र- 
लुकमियाद-उद्कटादिभिरिव्यादिना । भाय इति । बाहुल्येनेलयैः । 
विषयमान्रेणेति । मिलञकत्याणां ्युपसकारयोपस्कारकत्वस्लुपपततेः । तथात्वे 
चालंकाराणामपि गोपसं प्रसज्यते । समानन्यायत्वात् ॥ तद्धणालंकाराणां 
उल्यलवादिन एवोद्धयाः । इत्थमनेन बाच्या्याणामलंकाराणा मभ्य एव ध्वने- 
न्तमोबादमिथाव्यापारगोचर एव ध्वननं एनस्तयतिरिक्तः कषिदधनिनमिति विर- 
'तनानां मतमनियुकम् । इदानीं यदपयन्यैर भक्यन्तमूत्वुकत तदपि ददीयि- 
उमाद--“वक्रोकीत्यादि । वैदण््येलनेन वक्रो सवस्मयुक्तम् । यदाद-- 
वोरव वैदस््भ्रीमभितिदच्यत' इति. एवकारोऽन्यस्य का्यनीवितल- 
ज्यवच्छेदकः । कान्यजीवितमिति. काव्यखानुभ्राणकम् । तां बिना काव्यमेव 
ादिदार्यः । यदाह--विविद्ो यतर वक्ोकिवेविभ्यं जीवितायते' इति । 
रेति कविभतिभोहिखितस्य कमणः । कविभरतिभानिवर्तिततवमन्तरेण [९.4 
क्तिरेव शयादिति-कस जीवित घटत इति तदञ्वसमेवान्वास्याव न्यं विव 
क्षितम् । अतश दयोः आधान्यखय दरयोजलमव्रः नारङनीयम् । अरेकरास 



१० कान्यमाला । 

सत्यपि त्रिभेदे प्रतीयमाने व्थापारूपा भणितिरेव कविसंरम्भगोचरः 
उपचारक्रतादिमिः समलो प्वनिमपशचः सीकृतः। केवस्मुक्तिवेचिज्य- 
जीवितं कान्य, न व्य्ञयार्थजनीवितमिति तदीयं ददनं व्यवसितम् । 

महृनायकरेन ठु ज्गाव्यापार भौदोक्त्यभ्युपगतस्य काव्यांशतवं 

इति । तेनोक्ता इति शेषः । एवकारश्विरतनोचध्वनिप्रकारविरोषव्यवच्छेदकः । 
सत्यपीति । सदपि भ्रतीयमानमनादयेलयर्थः । व्यापाररूपेति वक्खभावेलर्थः । 

भगितिरिलुकतिः । कवीति । तत्रैव कविः सर्य इयः । ततरम्भमन्तरेण 
हि वकरोकतिरेव न सात् । नलु च अतीयमानखानाद्रः किमभावसुखेनान्यया वा 
कृत इ्याशङ्भाद--उपचारेत्यादि । उपचारवक्रतादीनामेव मध्ये ध्वनिरन्त 
भूत इति तातयया्ः। यदाद--थत्र दृरन्तरेऽन्यस्मत्ामान्युपचर्ते । केशो 
नापि भवेतकर्ुं किंचिदुद्रि्त्तिता ॥ यन्मूका सरसेषठेखा रूपकादिरलंकृतिः । 
उपचारप्रधानासौ वक्ता काचिदिष्यते 1८ इति । एतामेवोदाजहार च--शअणं 
च मततमेदं धाराडछिभुणाईं अ वणाद । निरहंकारमिभङ्गो हरन्ति नील 
ज भिसायो ॥ अत्र मदनिरदंकारतवे ओपचारके इलुपचारवकतावीनामपि मरह- 
णम् । एवं सर्वोऽपि ध्वनिभ्रप्ो वकरोक्तिभिरेव खीङृतः सन्स्थित एव । यदि परं 
तस्य प्राधान्यमेव नास्तीलाद--केवरुमित्यादि । तदीयमिति । वकरोक्ति- 
 जीवितकारसंबन्धीसरथः 1 ' तदित्थं जक्षणामूलवकरोफिमध्यान्तभीवाबरूनेरेव त्वं 
अतिपादितम् 1 कैशिदप्यसखवागविषयत्वादलक्षणीयत्वसुक्तमिलयाद्-भटनायके- 
स्यादि पोढोक्टयेति । न पुन्षणकरणेन । अत एवोक्तः भरौदलं यढक्षथि- 
जुमशवयं तख्ापयभ्युपगमः काव्यां शलमिति न एुनः कावयात्मलम् । यदाह 
श्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्य्जनात्मकः । त्य सिद्धेऽपि भेदे सात्ाव्य- 
शत्वं न रूपिता ॥ इति । व्यापारखेति कविकर्मेणः । अन्यथा शब्दभधानेभ्यो 
चेदादिभ्योऽ्रभनेभयग्तिहासादिभ्यः कायस वैक्षणयं न खोत् । हकत 
शब्द्भाधान्यमभिल तत्र शाल ्थग्विडुः । अ्थ॑तत््वेन युक्त ठँ बदन्त्याख्या- 

धल, क २. “गनं च मतम भादयितानानि च बनानि । सिर 
शकार हरन्ति नौकाश्च निशाः ॥' इति छाया, ३ “आल्, ख, ¦ > 



कः 

अंकारसर्वखम् । १९ 

इवत न्यमभावितशब्दार्थखरूपसख व्यापारसैव पराान्ययुक्तम् । तत्ा- 
प्यमिषामावकलरश्षणव्यापादयोच्तीणों रसचर्वणा मोगापरपर्यायो 
उयापारः प्ाषान्येन विश्रान्तिानतयाङ्गीृतः । ४ 

ध्वनिकारः पुनरमिधातासपयरक्षणास्यव्यापाखरयोत्ी्णख ध्वनन- 

नेतयोः । दरयो वयापारमाभान्ये काव्यधीरमवेत् ॥ इति । तत्रापीति 1 
कविकर्मरूपस्य व्यापारस्य भ्राधान्ये सयपील्थः । अभिधा भावना चान्या 
तद्भोगीकृतिरेव च" इति कान्यं तावच्यंशं तेनोक्तम् । तत्रापि “अभिधाधामतां 
यति शव्दारथृती ततः । भावनाभाव्य एषोऽपि फारादिगणो मतः ॥' दै 
शद्वयस विषयं प्रतिपाद 'तद्धोगीकतिरूपेण व्याप्यते षिदधिमान्नरः' इति तृती- 
योऽशः सहदयगतस्तदंशदरयचर्वणात्मा “स्यमानाथवा मोक्षे माङ्गत्वमियं 
सछुटम्' इक्या पदमाखादसविषवतीः विशरान्तिभामतयाभयुपगतः । तदेवं 
यदपि (तातपयाशकिरमिषालक्षणाजुमिती दविधा । अर्यपत्तः कचिततखं समा 
सोक्यायकृतिः ॥ रसस्य कार्यता भोगो व्यापारान्तरबाधनम् । दादश ध्वन 
रख स्थितां वितिततयः 0" इति नीतया बहवो विपरतिपतिमकाराः संभवन्ति, 
तथापि काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः समान्रातपूवलस्याभावं जगदुरपरे भाक्त 
माहुतमन्ये । निद्रायां स्थितमविषये तत््मूसुसवीयं, इतुक्तनीरैव ध्वनन 
अतिपत्तिमरकारत्रयमिहे आधान्येनो्तम् । एवमिदानीमेतद्विमतिपत्तिकारये निरा- 
ङवन्ध्वनेरेव काव्यात्मत्वं साधयति--ध्वनिकार इत्यादिना । दैमयापक्षा- 
यांवगमशक्तिरमिधा । सामान्यानां परस्परान्विततवेन विरषायाववोधनरक्तिखौः 
ल्यम् । सुख्या्थवाधादिसहकायपकाथपतिंभासनशकिक्षणा ! एतवयापारत्रया- 
इततीण॑ख । तदतिरिकखेव्यथैः । तया च “गङ्गायां घोषः” इलत्र गङ्गाशस्दो 
पोयदाब्दश्च सामान्यातमके जलमवाहे गदनिङ्रम्बे च ॒सेकेतितौ । सामान्यं 
'एवोयोगात् । विशेषस्य हि संकेतकरणे आनन्दं व्यभिचारश्च स्यात् । ततथा- 

शरलेतदूवसय' ख. २, ख-पस्तके शेन बूमः सदयमनःगीतयेः तस्मै 

इति दैरीयोदोऽप गृहीतः: ३: तमयादथवगमन' ख. भशिः ख. 
(पादन कर „ नन $ 



र् काव्यमाला । 

धोतनादिशब्दामिवेयसख व्यज्ञनव्यापारखावदयाभ्युपगम्यलराद्यापारसख 

मिषया जवाहर ृदनिकरम्बमा् च भरतीतमिलयका कया । एतस्ति- 
पायान्यभतिपादनायाप्यमिधा न समर्थी । 'विकेषयं नामिधा गच्छेतीणराकति- 
रपण, श्ायुरलुकसा तस्या विरम्य व्यापारासेमवाद् । शवमीन्धानयन्य- 
आसिदधिशेषं गमयन्ति हि" इति न्यायात्ताल्येशक्या सामान्यान्याधाराधेय- 
आयेनावस्थितं विषिष्टं गङगाघोषायागूरयन्तीति तात्पर्येण परस्परन्विततवमा- 
शरमेव मरतीयत इति द्वितीया । जलपरवाहस्य च धोषाधिकरणत्वमयुक्तमिति परमा 
'शान्तरबाभितः सनगक्ाशन्दस्तदधिकरणयोग्यतटं लक्षयतीति तृतीया । तत्र 
तावद, ुखया्थबाधे तयोगे रूढितोऽथ भ्योजनात् । अनयोऽ्यो सक्यते यत्सा 
रुकणारोपिता क्रिया ॥ इति नीत्या लक्षणा त्रितयसंनिधावेव भवति । तत्र 
खख्यार्थवाधा तावत्मलक्षादिपरमाणान्तरमूला । यश्च सामीप्यादिसंबन्धः स च 
अमाणान्तरावगम्य एव । यलुनरिदं भोषस् शेपावनत्वादिवकषणं योजनं 
तीयते तच्छब्दान्तरालुक्तं अमाणान्तराप्रतिपन्नं च कुत आगतम् । न तावत्मल- 
कषदेतसमतीतिः । अस्मादेव शब्दादवगमाखिदिः । ब्दा च तस्यभृतेः 
नाप्यवुमानात् । सामीप्येऽपि बरलयपावनत्वदिरसंभवादनैकान्तिकलात् । न 
स्पतिः । तदचुभवाभावाव् । सत्यामपि वा तस्यं नियतस्रणं न सात् । असा- 
देव च रन्दादेतदेव दुष्यत इति गो हेः । तसादसैव कन्दसैष व्यापारोऽ- 
पगन्तव्यः । निन्योपारसयाथमरतीतिकारित्वामावात् । स ॒तावकञामिधात्मा । 
समयाभावात् । न तासयौतमा । तस्यान्वयम्रतीतावेव परिशषयात् । न ठ्षणात्मा ॥ 
खख्या्थवाधायमावाव् । तसमादभिधाताल्मलकषणान्यिरिककचतु्थकस्यानिितो 
च्ज्ञयनिषटो व्यजञनाव्यापारोऽभिदितान्वयवादिनावरयाभ्युषगन्तव्यः । अन्विता- 
मिषानवादिनापि यत्र शब्दः स शब्दां इति शरवदभिषाव्यापारमेव दीर्ष- 
दीर्मिच्छतापि नैमित्तिकर्थाुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्त इति निमिततपरिकंलय- 
जेऽपि समम्रवेयं अकरियातुसरणीयैवे्युभययापि सिद्ध एव व्यशनव्यापारः 1. एतज 
-गहनगहनमिति मनागेव विद्धरसन्यायेनेदो्म् । आदिशब्दाललायनावगमना- 
चीनामपि अदणम् । अवद्यति । तेन विना वयङ्गयस्वाथसयासंप्रणात् । व्यापार 
स्येति । व्यनात्मिकायाः क्रियाया इयर्थः । सा खल साध्यमानत्वेन पूवपरीमूता- 

२. भरतीतमेबेलेका' क, २.८स च गङ्गाशब्दाथादधिकरण' ख, २. “शा्देऽे' क. 



अखंकारसर्वस्वम् । १३ 

च वाक्यारथतवामावादवाकयार्थसैव च व्यन्रधरूपस्य रुणारंकारोपस्कर्त- 
व्यत्वेन भाान्याद्विरान्तिषामलादासमतवं सिद्धान्तितवान् । 

व्यापारस्य विषयडुखेन खरूप्रतिरम्माततत्राधा्येन प्राघान्यात्व- 
रूपेण विदितत्वामावाद्विषयसयैव समग्रमरसहिष्णुतवम् । तसाद्विषय 
एव व्यज्ञमनामा जीवितत्वेन वक्तव्यः । यस गुणाठंकारतचारत्क 

वयव्त्वा्न खस्ूपेणोपलभ्यत इति विचारपदवीभेव खयमुपारोढं नोत्सहत इति कयं 
नाम तस्या वाक्यार्थत्वं स्यादिति भावः। यद्वष्यति--्यापारस्य विषयसुखेण ख~ 
रूपयतिलम्भातततमाधान्येन पआराधान्यात्खसूपेणः विववा्य(विदित)त्वामावादविषयसैव, 
सममभरसदिष्लम्" इति । उपस्क्ैम्यलवेनेति 1 तसमरतयावस्थननेसर्ः ४ 
यदुक्तम् धाच्यवाचकचारतवदेतनां विविधात्मनाम् 1 रसादिपरता यञ्च स॒ 
्नेरविषयो मतः ॥' इति । अत एव विभान्तिथामलादिलुकषम् । आत्मत्व. 
मिति । सारभूतत्वमिलयथः । अतश तेन विना कौम्यभेव न स्यादिति तातप्म् 
सदि निर्जीवं सरीरं कापयुपयुकतम् । नजु ययेवं तर्हि शङ्गायां घोषः” इयव्राभरि 
गजस्य सदधावात्कान्यतवं भसज्यते । नैतत् । इद यद्वदात्मनो वयापकलाच्छरीरे 
घटादौ (च) वर्तेमानत्वेऽपि करणादिषिरिष्ट शरीर एव जीवन्यवहारो न घटादौ 
तददस्यापि विविधगुणालंकारौचितयचारुशव्दार्थशरीरगतत्वेनवात्मलव्यवहारो ना 
न्यत्ेति न कश्िहोषः । नलु च सर्वत्र वाया एव माधान्यं भपिद्मिह एनवि- 
षयखोक्िति करिभेतदिलाशङ्काट--ज्यापारस्येतयादि 1 बिषयुखेनेति । 
यथा शयोदनादे्विहठत्यादिसुखेन पाकादेः क्रियायाः खरूपोपलम्भः । तत्पराधा- 
न्येनेति.} -विषयमधानतवेनेख्ः । वेन व्यापारस्य आधान्वसुपचरितमिति' 
भावः । खरूपेणेति । खरूपं, हि तरय साष्यमानत्वदविारयितुमाक्यम् \ 
िदस्य हि विचारो सवतीति भावः 1 एवकारो व्यनन्यापारबयवच्छेदकः । 
समग्रेति । समम . मरसमत्मिति व्यवहारादेः सहनशीरुलमिखर्ः 1 एतद 
बपरंहरति-तस्ादित्यादिना । यस्येति । वयज्गनक्नो रसायात्मनो बिष- 
यख \.ुणाटंकारङूतचारत्वेति । युणाां चे रसस्यारिनो धमी 
इवामरः 1 उत्कदतवले समुररसवितयो यगाः ॥" दसादिनीसा सा उत्कर्षेतवले स्युरचलस्थितयो शणाः ॥" 

द. कलः क. २८ भाम्यं का्यमेन न मवी ताल क. 



१४ काव्यमाला । 

भरिग्हसा्राज्यम् । रसादयस्तु जीषितमूता नाठंकारतेन वाच्याः । 
अलंकाराणाञप्कारकलाद्रसादीनां च माषानयेनोपसकार्यलात् । तसा- 
ज्जा एव वाकयाथीभूतः काण्यजीवितमितयेष एव पक्षो वाक्याथैविदां 
सहदानामावजैकः । व्यज्ञनव्यापारख सरवैरनहुतलादाश्रयेण च 
पकषान्तरसयाप्रतिष्ठानात् । 

तद्ध्मलात् । अरक्षराणामपि “उपकुर्वन्ति त॑ सन्तं येऽ्द्ारेण जातुचित् 1 
दारादिवदलेकारासतेऽदपरासोपमादयः ॥ इतयादिनीत्ा शन्दा्थलकषणाज्ञातिकाय- 
द्वारेण तदुपस्कारकलवाव् । अलकाराणां च रसादिरूपं वज्म्मलेक्वतां 
सख्या इ्यालंकारत्वम् । अर्कायसद्धावनिबन्धनत्वत्तख रसायात्मन एव 
च वयज्गयसया्ंकामतवेन भतिष्ठानात्। अत एव च यत्र सफुटन्यम्यार्थरदितत्वं 
तत्र शुणकृत्या पुनल कृतिः उन्दा्थयोर्मता" इयादिनीवया शब्दार्थमानननिव- 
=थनतवेनोचिवैचिव्यमात्रपर्यवषितत्वादेषां गौगमठंकारलम् । यदभिप्रायेणेव च 
चित्राद्यकाव्यभेदप्रकार्वमलंकाराणां निरूपयिष्यते । अत एवानप्रासादयोऽ- 
छंडाराधि्रमिलययनयैरकतम् । स च प्रतीयमानोऽो यपि वस्लरलंकाररसतवेन 
तिविधस्तथापि तेन विना काव्यातमतवाभावानयुख्यत्वेन रसखैवात्मलवं युक्तम् । 
.अतश्च वत्वलंकारयोय॑दंकारपकषनिशषित्वमन्यरतं तत्तवदालाम्, काव्यातमनो 
रसस्य पुनररंकारत्वमलन्तमेवावाच्यमिलाह--रसादय इत्यादि । आद्र 
दणाद्भावतदाभासादीनां मदणम् । न वाच्या इति । वमुक्ता एवेलरथः । 
-अलंकायैसया्कारत्नुपपततः । तस्य चालंकारत्वकयनेऽठंकायौन्तरं प्रसज्यते । 
चेन िनालंकाराणामुपपततेः । एतदेवोपसंहरति--तस्माविल्यादिना । व्यक 
इति रसादिरूपः । तखेवोपन्तत्वात् । वाक्यार्थंभूत इति । अवाक्या्यी- 
भूतल रसादिरलकारोऽपि सयात् । यदुक्तम्--श्रधानेऽन्व् वाक्या यत्राङ्गं 
उ रसादयः । कवये तसिजलंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥” इति । एतच 
रसवदायंकारभल्वाव एव नि्े्यामः । इतिदान्दः ममेयपरिसमाप्नौ । एतदेव 
-उकमिताद--एष परेतयादि । सर्वैरिति । अवाक्या्थनद्धिरसहदयगायैरि- 
खर्थः । पञ्चान्तरस्येति 1 तनन तावदराच्यवाचकमाघ्राश्नयिणामलंकाराणां मध्व 
व्यशमन्यजकभावसमा्रयेण व्यवस्ितत्वादसयान्तभौवो न युक्तः । यदुकतम्--ल्यङगय 



अटंकारसर्वखम् । १५ 

यजु व्क्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमानं पति सिङ्ितया व्य- 
-नस्यानुमानान्तर्मोवमाल्यत् तद्राच्यख प्रतीयमानेन सह तादात्म्य 

व्यज्ञकसंबन्धनिवन्धनतयां ध्वनेः । वाच्यवाचकचारुतेत्वन्तःपतिता कतः ॥* 
इति । लक्षणायामप्यसखान्तभीवो न युक्तः । तदसद्धावेऽख सदधावाततत्सद्धाबे 
चराखासद्भावात् । यदुकतम्-“अति्यािरथावय्िम चासौ र्यते तया" इति 1 
नोप्वसार्षणीयतवं युक्तम् । त्राः शब्दो वा॒तमर्थसुपसजैनीकृतसा्ौ ॥ 
वङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥' इति । तदित्थमेतद्विम- 
तिपतित्रयखयाश्रतिषटानसुपपादितम् 1 इदानीमन्योऽपि यः कचचिद्विरतिपत्तिपरकारः 
कैचिटुक्तः सोऽपि नोपपद्यत इत्याह--यत्तित्यादिः । ध्वनिकारानन्तरभावी 
व्यक्तिविवेककार इति । तन्मतमिह पश्वानिदिटं यथपि वक्तोकिजीवितहदयद्ष- 
 णकारावपि ध्वनिकारानन्तरभाविनायेव । तथापि तौ चिरन्तरमताजुयायिनावेवेति 
तन्मतं पूर्मेवोदिटम् । अनेन पुनरेतत्खोपकषमेवोक्तम् । अनुमानान्तमौव- 
भिति । अलुमानरूपत्वमेबेदर्थः । आख्यदिति । यदाद--ाच्यस्तदुमितो 
वा यत्रारथोऽथौन्तरं काशयति । संबन्धः कुतशित्सा काव्यानुमितिरिलयुक्त ॥ 
इति । अविचारिताभिधानमिति । इद छिङगटिक्गिनोसवादामयतदुतपत्तिभ्या- 
मेव तावत्मतिवन्धो निश्चीयते । तभि्येनैव च साध्यसिद्धिः । अन्यथा हि 
साध्यसिदिन स्यायभिचारात् । तत्र तादात्म्यं यथा छृतकत्वानिलल्योः । तद्- 
तपत्या वहिधूमयोः । बाच्यभतीयमानयोः घुनस्वादातम्यतटुतपत्ती न 
तथाहि --निःेषचयुतचन्दनं लनतटं निागोऽरो नत्र दमने घुल- 
किता तन्वीं तथेयं तनुः । मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा वापीं 
सठभितो गतापि न पुनस्ाधमस्न्तकम् ॥» इत्र मिधना नषेध तेन 
वा बिधिः मतीयते । न तस्य वाच्येन सह तादातम्यम् । विरुदल्वात् । नह्यमावो 
मावात्मा भावोऽप्यभावात्मा । नापि तदुत्प्तिः। अभावस्य जन्यजनकत्वाटपपत्ते 
नापि निःशेषच्युतचन्दनादीनां विदेषणानां तदन्तिकगमनाचुमापकत्वं युक्तम् । 
तेषो जानादावपि सदावादनैकान्तिकतवात् । एतच भ 
ङ्ता खकण्ठेन दूषितम् । अत ॒एवानेनोन्या विभ्रतिपत्तयो नं 

१. शदे चास्य चासंमवाद् क“ २, निषेषेनव वावि ख. 



१६ कान्यमाला । 

तदुलस्यमावादविचारितामिषानम् । तदेतत्ुदाग्रथिषणेः क्षोदनीय- 
मतिगहनगहनमिति नेह भरवन्यते । 

सलि तावदयज्यनिष्ठो व्यज्ञनव्यापारः । तत्र व्यज्य प्राघान्याप्रा- 

घान्याम्यां ्वनिगुणीमूतव्यजञयायौ दवौ का्यभेदौ । व्य्नयसासपुटत्वे 
उरंकारववेन वित्राल्यः काव्यमेद्ृतीयः । तत्रोत्तमो ध्वनिः । तख 
रक्षणामिषामूरतेनानिवक्षितवाच्यनिवक्षितान्यपरवाच्यार्वौ द्वौ मदौ | 
शायोऽप्यथोन्तरसकरमितवाच्यालन्ततिरसतवाच्यतेन द्विविधः । दि- 
तीयोऽप्यसंरकषयकरमसंर्यक्रमवयज्ञयतया द्विविधः । ठक्षणमूलशब्द्- 

पतदिति । वाच्यस्य अतीयमानेन तादातम्यतदुलयत्त्यभावादि नेह तन्यत 
इति व्यकिनियेकविचारे हि मवैवैतदितस निर्णीतमिति भावः । तदियं 
परपरिकत्पितसमारोपापलारमलयख्यानेन मराप्तषठानो ध्वनिरिखाह--अस्ती- 
स्यादि । तावच्छन्दो बिभतिपत्त्यभावदयोतकः । अखैव भेदति कठमाह-- 
तत्रेत्यादि । जगण व्यजनव्यापारे सलपीलर्ः । भाघान्यापराधा- 
न्येति । यदुकतम्--तत्परावेव इन्दा यत्र व्यङ्गं मति स्थितौ ॥ ध्वनेः 
स एव विषयो मन्तव्यः संकरोज्छितः ॥ इति । तथा--श्रकारोऽन्यो गुणी- 
भूतवयज्गयः काम्यस्य स्यते । तत्र व्य्ान्वये वाच्यचारुत्वं सयात्मक्ेवत् ॥” 
इति । अस्फुटः्व इति । व्यज्स्याविवक्षिततवे सतीर्थः । यदुक्तम्-रस- 
मावादिविषयविवक्षाविरहे सति । अरंकारनिबन्धो य: स॒ चित्रविषयो ॥ 
इति । तत्रति ्रयनिर्धारणे । तसेलयत्तमस्य धने: । आय इल्यविवकितवाच्यः । 
न केवलं ध्वनर्दिविधः यावततत्मभेदोऽपययं द्विविध इलपिशा्दायः । यटुक्मू-- 
“अन्तरे संकमितमलन्तं वा तिरस्कृतम् । अविवक्ितवाच्यसय ध्वनेवाच्यं दविधा 
मतम् ॥* इति । दितीय इति विवक्ठितान्यपरवाच्यः । यदुकम्--असंलकंयक- 
मोदुपोतः कमेण योतितः परः । बिवक्ितामिषेयस् ध्वनेरात्मा द्विषा मतः ॥” 
इति । अत्रैव वस्व॒रसाचकाराणां घन्यमानत्वं ददयिवमाह--लक्षणेत्यादि | 
 लक्षणामूल इत्यविवक्षितवाच्यः । शब्दशक्तिमूल इति न ॒पुनरर्थशक्िमूलः † 
यपि शन्दरिमूठेऽ्क्तरम्यसि तथापि त तस्याः सहकारितया ग्यवस्था- 



अकार सरवस्म् । १४ 

शक्तिर वस्तुष्वनिरसंखक्षयक्रमन्यज्ञः। अरथदक्तिमूरो क्सवु(रसादि)- 

नमिति माधान्याच्छन्दशक्िमूरतवसुक्तम् । एवमर्थशकिमूलत्वेऽपि हेयम् ५ 
चस्तुध्वनिरिति । रसालंकारव्यतिरिरख वस्तुमात्रस्य घन्यमानत्वात् । 
उत्रायान्तरसंकमितवाच्यो बस्ुष्नियेया--'लिग्धदयामलकान्तिटिप्तवियतो वष्ट 
दका घना ब्रताः, शीकरिणः पयोदहामानन्दकेकाः ` कलाः । कामं सनव 
इदं कोरहदयो रामोऽस्मि स्व सदे वैददी ठु कयं भविप्यति हदा हा देवि भीर 
भव ॥ अत्र रामदाब्दो राज्यनिवांसनायसंख्येयदुःखभाजनलखरूपं वस्तु 
स्वनति । अलन्ततिरस्छृतवाच्योऽपि यथा--“विसंकान्तसौभाग्यस्तुषाराृत- 
मण्डलः । निःधासान्य इवादशैशनद्रमा न अकादयते ॥ अव्रान्धशब्दः खा 
-निमिततीृलादनसाधारणविच्छायतवादिषर्मजातं वस्तुरूपं व्यनक्ति । रखा- 
दीति । आदिशब्दाद्भावतदामासादयः । तत्र॒ रस्वनिर्यथा--^्वामारि्य 
अणयजपितां घातुरागैः शित्मयामात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कुम् ! 
अैखागन्यहुसपनिैद्िरलिप्यते भे श्ूरसतसमिनपि न सवे. , संयमं ,नौ 
तान्तः ॥" अत्र विभावादुभावव्यभिचारिभिरमिग्यक्त एव रसः । भावध्वनि- 
यथा--“जाने कोपपराश्ुली प्रियतमा खेऽ्य दष मया मा मा संसदा पाणि- 
तेत श्दती गनं वृता ततः । नो यावत्परिरभ्य चाडुकदतैरा्चासयामि भियां 
व्रातसाबदहं दठेन विषिना नि्रादण्कृतः 1० अत्र विधि पचूयाख्यो व्यमि 
चारिमावः । रसामासष्वनिर्येथा--्वुमः कं वामा क्षणमपि बिना यं न रमन 
खभ कः प्ाणात्रणमखयुचखे यं खगयसे । खले को जातः शिसुखि यमाि- 
अदि बयत्तपःरीः कलषा मद्ननगरि ध्यायसि वु यम् ॥ अत्रानेककामुकि- 
श्रयोऽभिंखष इति. रसाभासः । भावामासध्वनियैथा--^राकाडधाकरसुखी - वद 
ज्मयताही सा स्मरयौवनतरङ्गितविभमाकगी । तति करोमि विदधे कथम भे 
तत्लीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ अ्रानौविरय्रृत्ा चिन्तेति भावामासः 
भावमरश्मो यथा--एकसिभ्दायने पराखछुखतया वीतोत्तरं॑ताम्यतोरनयोन्ै 
शदेयस्थितेऽप्यनुनये संरकतोगौरवम् । दंप्योः शनकैरपाङ्जवलनामिभरीमवकीर 
भो नानकः सदासरभसब्याडृतकण्टमहः ॥' उत्रासायाः अदाम ति भाषः 
अशषमधवनिः 7 वस्ुभ्वनिरलंकारष्वनिशेति 1 तत्र ान्दशाकिमूलो -षस्ठ्वनिः 
चेथा--निवौणवैरददनाः ममादरीगं ननदन्ु पातनः सं भाधवेनं\ रम 

्भन्सर 
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श्वनिः सेलक्षयकरमव्यज्ञयः । राव्दारथोमयराक्तिमूरो वस्तुध्वनिरकंका 
रष्वनिभ्ेि । तत्र रसादिष्वनिरलंकारमजयौ दितः काव्यख शरज्ञा- 
रपधानलात् । शिष्टस्तु यथावसरं तत्रैव विभक्तः । गुणीमूतव्यजञयोः 

असाधितयुवः तविप खस्था भवन्तु कुरराजुताः सयाः ॥ अत्र 
कौरवाणां श्षतरारीरादिकतवं वस्तुरूपं शब्दशक्ैव अतीयते । स एवाथशतिूलो 
यथा--रसविरोमणि इत्ते अग्गमो पुत्ति थगसमिद्धिमधो । इह भगिए 
प्र्ंगी पप्ुहविलोजणा जाआ ॥' उत्रा्शक्सया ममवोपमोग्योभयमिति वस्तु 
व्यज्यते । स एवोभयसकिमूढो यथा--ेभ ण एतय सत्थरमत्थि मणे पतयः 
रत्यले ग्गामे । उग्गजपञओोहरं पेकिखऊण जई वससि ता सखु ॥" अत्र यदु 
'पभोगक्षमोऽति तदा आस्खेति वस्तु बकौचियमाश्रिख शन्दार्थशकयाभिव्यज्यत 
इतयुभयदािमूरलयम् । शब्दशक्तिमूलो ऽकुंकारध्वनि्यथा--न्नतः पोढसदधारः 
कालागुरुमलीमसः । पयोधरभरसन्व्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम् ॥ अत्र शब्द् 
अक्सया भेषलक्षणमरयन्तरं प्रतीयते । मरृतामकृतयो धार्थयोरसंबदधाभिषायितं 
मा भस्वीदिति तयोरौपम्यं कलत शूालंकारथ्वनिः । च. एवाथशकिमूलो 
यथा--^तं ताण ` सिरिसदोअररअणाहरणम्मि ` हिअजभेकरसं । विंबाहरे 
पिभाणं वेषि ऊुमवाणेन ॥ अत्र कौसतुभनिम्बाधभरयोः केवल्यैवारथा 
कसौपम्ं गम्यत सयशकिमूलोऽलंकारनिः । उभयदपिमूले यथा--रिणः 
दिअअविदारणए धारासढिलछिएु ण रमई् ता । तव द्री चिडरभरे पाण 
जह वैरिखग्यम्मि ॥' अत्रोभयशक्सयाः बिङुरभरलङ्गयोयैपम्यं गम्यते । इति- 
शब्दः अमेयपरिसमातौ ! एव ध्वनः भमेदलातं दर्म. क़मधापतं यणीभूतन्यङ्ः 
खान्यतो योजयति--शुणीभूतेत्यादिना । दशवित इति ध्वनिकारेण । यदाहं 

, ५ ८भहृसदिरोमगूलं नामभिः पि भनतयिमयः । इति मगितेन नती 
भूुरविोनना जाता ॥' इतिच्छाया, २. भक नात सतरमलि मनाक् प्लरः 
सके माम ।उद्तपयोषः र चदि.बरणि तदस ॥° शति च्छाया. ३. त्तेषां ओ; 
सदोदरलादरणे हदयमेकरसम  विन्ाधरे यणं, निेधितं ्धमवागेन ।० इर 
शवाः ५. “जनदयभविदारके ारारिकवते न रमति तथा । तव दषटभिकुरः 
अर रिणां मथा रे ॥ इदि च्छाया, ; 
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वाच्याज्गतवादिभेदैर्वथासंमनं समाघोक्यादौ दरतः चित्रं द शब्दा- 
यंकारखमावतया बहुतरपरभेदम् । तथा हि-- 

इहार्थपौनस्क्लं शब्दपौनरतयं॑शब्दार्थपोनरुक्यं चेति 
त्रयः पौनरुकलयप्रकाराः ॥ 

आदौ पोनरुक््यमकारवचनं वंकष्यमाणाठंकाराणां ककाविमागष- 
नार्थम् । अर्थपेक्षया गब्दसयाप्रतीतावन्तरङगतवेऽपि प्रथममथेगतघम- 
निरदैशश्चिरंतनपरिच्या पुनरुकवदामाससख् पू रक्षणार्थः । इदेति 
शाब्दप्रताये । इतिराब्दः भकारे । त्रिशब्दादेव संस्यापरिसमा- 
पिसिद्धेः । 

--चयङञस्य यत्र प्राधान्यं वाच्यमात्रा्यायिनः । समासोक्सादयसतत्र वाच्या 
हृतः स्फुटाः । इति । एवं युणीभूतवय्ञसयाप्यन्यतो भेदजातं योजयिला 
वित्रसयापि  मभेदजातं दर्शयितुमाह--चित्र मित्यादि । वशब्दः काव्यभका- 
खदयादस्य वैलकषण्ययोतकः । अत, एव ॒बहुतरपभेदमिलयुक्तम् । वाव्द्लेक- 
शेषः । वेनोभवारंकाराणामपि मरदणम् । तदेव द्षयितमाद-तथादीत्यादि। 
विन्राख्यकाव्यभेदनिरूपणावसरे किं पौनस्क्खप्रकारवचनेनेलयारपाह--आ- 
दावित्यादि । वक्ष्यमाणाटंकाराः पुनरकवदाभासादयः पन्च! शब्दभरतीतिषुरः- 
सरीकारेगार्थपरतीतिरिति रथम शब्दगत एव् धर्मनिरदेशो न्याय्यो नार्थगत् इ्या- 
इड्पाद--अथेत्यादि । चिरंतनग्रसिद्येति । न पुनयुज्यमानतयेति मावः। 
'नरकूवदाासं छेकादपरास एव च" इति चिरतनप्रसिदिः 1 अयोककारत्वा- 
दरथलंकारपरकरणे शुनरसय बुज्यमानत्वम् । नन्वादौ शन्दगतो धरमनर्ेदाः कायः 
पशवादथंगत इति क्रमस्य न किंिरमयोजनसुतस्याम इति कि तेनेति यदन्यैर्े 
तदरयकम् । न्दाथयोः . मेणैव गतीताववमासनात्तथात्वेनव धर्मनिर्दशस्ो- 
पतः छि च धर्थमानोत्कर्मणि दा्ाण भयनते' इति नीया परिमितचमत्कीः 
राणामर्यारंकाराणां पथानिर्ेशः कार्य इतिः सपरयोजन एव कमः 1 

यमाण" क. २..८उत्त पाम? क, ,:३,.६तोढ्नेनेब कः 
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वत्ा्थपौनरक्े प्र्टं दोषः । 
अ्हूढामरूढलेन देविष्यम् प्रथमं हेयवचनमुपादेये विश्रान्तम् । 

तत्रेति त्रयनिरधारणे । यथावभासनविशरान्तः प्रोहः । 

आघ्ुखाबरभासनं पुनरुक्तवदामासम् ॥ 
, आघखमरदणं पै॑वसानेऽन्यथालपरतिपत्य्म् । र्यनिरदेरो नापु 

सङः. संस्कारो येकिकारंकासैषर्म्येण कान्यालंकारोणाम्ंकायैपार- 

ज्गनेन च वयं भगत इययुक्तमपि परन्धङृता तन्मतमाभ्नितम् 1 -अमिऽप्यने- 
नाशयैन तन्मता्रयणे करिष्यलेव । तेन चय यचचिरेतनमताश्रयणं व्याख्यास्या- 
मसतदुक्तमेव । एतदेव यथोेशं नि्भेवमाद--तत्रेत्यादि । फिमलंकारमरस्तावे 
दोषकयनेनेदयाशडयाह-्रथममित्यादि । उपादेय इलयर्टकारखरूपे । य~ 
थेति। यथैव दषटसयैव पर्यवसित इतयथः। मथा--रिणनयनां सारकं र~ 
कविरोचनां कमख्वदनां राजीवास्यां सरोजसमाननाम् । बिलितकचां चत्केदीं 
 चलभ्रिकुरोत्करां खरतविरतौ संभोगान्ते विटोकय कामिनीम् ॥* अव्र सारा. 
शीमिलयादिषु घनर्वचनं भरुदम् । अग्रं षुनरठंकारः । चैतावतैव दोषाभाव 
मात्रेणाडकारत्वमस्याशद्यम् । वद्यमाणनीदयाकंकारत्नोचितस्य विच्छित्तिविरोष- 
स्यापि मावात् 1 तदेवाह--आसुखेव्यादि । अन्यथात्वेति । यथावमातर्या- 
य पर्यवसाने तयातेैवाविभ्रान्तिरिलथः । अन्यथा छुक्तनीलया दोषः सयात् 1 
नल पुनरुकवदामासशब्दस्यालंकारशब्दसामानाधिकरण्याुपमादिवदजहष्ि्तव- 
मोगान्र चत्व किभितीद नापुसकः संस्कारः कृत इयाशपाट्--ल्ये- 
स्यादि । रक्ष्य रक्षमीयस्य पुनरक्वदामातस्य पुनः श्दापेक्षया निर्देशे कचन 
भ्रलर्थः । मलेकायेपारतक्येति । कान्यसामानाधिकरण्यन निर्देशात् । 
खोक. दारादयः । एषां हयलकर्येण सह् संयोगः संबन्धः । अत एषां तत्र 
तच्रतापि नस्यात् । कावयालंकाराणां घुनरंकार्येण सह समवायः संबन्धः+ अत 
एवैषामयुतसिद्धतवादलंर्यपारतण्यमेवेति सैमिकालंकारवैषम्यमेव न्याग्यम् । 
-आश्नमाश्रगिमाविनालेकारयलंक्रणमावोपपत्तेः किमाश्रयमस्ालेकारत्वमिलाश- 

१" शररूकदोषः' स,.-२. (पसानान्यभात' ख... 
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व्ध्वननार्थः 1  धरथवीनरक्तयदिवार्थाभितलादथौ रकारं जेयम् । 

शाद अथेत्यादि 1 एवकारः दा्द्पौनरव्यावच्छेदयोतकः तेन अन्द्स्याः 
पौनस्क्यान व्दालंकारो नाप्ुमयाखंकारोऽयमिसरथः । पर्यवसाने वस्तुतो ऽथ॑ 
स्यासत््वात् । घरम्यमावे च रम निविषयतवातौनरवस्यं कसय रमेः स्यादिदि 
न वाच्यम्. । आसुदेऽधेसयावभासमानतवेन सतत्वादर्मिधमेभावस्य नैवानिष्रथ॑य- 
तयोः स्वासत्वयोरुपयोगा् । आञ्चखावगतैव च भतीतिरलंकारवीजं न पारय 
वसानिकी । तथात्वे ह्युपमारूपकादीनामप्यविशेषः स्यात् । पर्यवसानेऽप्य्थस 
दाणः काष्तो जातः इयादाबिन्धना्थस्य सतत्वादनैकान्तिकत्वामावाच्छकाभ- 
ज्वदमावो न वाच्यः । पयैवसानेऽपयत्े्धनार्थः सल्ञपि नालंकारलग्रयोजक इदि 
अरिवदेहशरीरः” इत्ादावप्यसता काथनाविरोषात्समानः । किं च इतो न पप्र 
वसानेऽ्स्यासत्त्वम् । इट् दि ्तीतिमा्रसारत्वात्काव्यस्य यदैव तीयते त्तव 
भवदीविवादः । तद्राधोतपत्तावपि  तैमिरिकदिचन्द्रभतीतिवत् घुनस्कतयावभा- 
व्यवभासमानलातत्वमेव। नदि सतोपि कूवोपलममे काषः 
सख्ापुनसूक्तया भानमस्ति । वाधोतयत्तः युनर्दिचन््ररतीविवत्पौनदक्डमतरीतेस- 
पपद्यमानतवं भवति । नु _छक्तिकायामिव रजत्र्ययस् खरूपत एवाभावः । 
अत एवाभातपौनसुकस्यापि अ्तीतिरपौनस्कस्यपर्यैवसायिन्यस्य रूपम् । एवमपि 
वस्तुतः का्यायरथाभावसतदवस्थ इति चेत्, सत्यम् । किं ठु यथा वस्तुतो बदिर- 
सेभवजञपि दवितीयधन्रः प्रतीतौ कंचन विङेषमाधाुं नोत्सहते तयेद्यपि वस्तु, 
कतेन, कायदेरथस्यासंभवेऽपि अतीतौ न कविदविरोष इति दिण्डिकाराग एव 
वास्वतलननवेषणम् । तस्मादत्नावभासमानत्वमेवाथस्य सत््प्तषठपकं अमाणम् 
न तववम्समानतं अमाषं इति कय तदा परयो धमः काव्याद. दति चेव्+ 
असदेतव्-। अवभासमानलस्यावभाखनिष्ठतया -अरतीतेरर्थघमेत्वाव्, । तया दि 
कांचन अतीतिवादिना “वाहि वेया नाम भावस्यैव निजं वषुः । चैत्रेण वयः 
वैद्ीति कं त्र तिमपसवे 1 इयाय कोमारिलव्ीरताया, द, 
ेतागा--मप्य्थभमेत्येवेद्य्, 1. इद च: वदुमकम एवेति न वदुवाद् 

+ुखलुल्यायैतवस च न्दभूमेलेन्, रब्दाभयतवा् ्युलंकराल् 

छः - १."गय' ख, २.८८ ख, 



र् : काव्यमाला } 

यवो तयापि ध्वने यसवस्लयाथ्सादेभवाद् शफवदर्वमि- 
भावो दुष्टः सात् । सत्त्वेऽपि दोष एवेत्सत्पलोक्तसमग्चोचावकाशः । अत्रापि 
ययाञुल पएवैकायवेनावमासनं समाधिसतदासलक्षेण किमपराद्धम् । एवं च 
विरोधेऽपि वस्तुतो विर्साथसादंमवादिदायसय च शन्दधमेःवात् शब्दालं- 
कारं भरन्यते । अत्र बिरुदधसाथसयासंमवेऽपि क्ोदिभिवाच्यतयाष्यवसायः । 
ईह ठ पौनरक्सयाश्रयस्यानन्वितत्वेन न वाच्यतेति चेत्, नैतत् । यतः दारुणः 
ऋ्टतो जातः” इयादौ तावलौनस्काश्रयस्य कार्थ जातत्वादिना सहा- 
न्वितत्वावगमादस्येव सुरूयया क्त्या वाच्यत्वम् । अरिवधदेदरारीरः” इत्यादौ 

बस्तः कायदिरवाच्यतवऽप्यवमातपौनसक्याश्रयत्ादहत्रिमायंसोभापयेवसा- 
धित्वेन वाच्यतयास्येव विवदितत्वम् । अत्र दयतरिमोऽयोऽलंकृतङत्रिमार्थोप- 

यथा चमत्कार तथा तदुपर्छृततयोच्यमानः ` सात् । णां हि 
कष्ठामरणानि हाराः पयोधरानप्यभिमूषयन्ति' इत्यादि टा च हारस्य कण्ठालं- 
कारतवेऽपि सामीप्यात्तावतिशोभातिशयाधायकत्वायथा  पयोधरादावम्यलंकारतवं 
तथैव छत्रमा्थाश्रत्वेऽप्यवभासमानस्, पौनंरकस्ाडत्रिमयोपस्कारकत्ममपि 
श्तीयत एवैति नालभवापडवः कार्यः । एवं च पौनर्ल्याधयसया्थसख यगैव 
वाच्यत्वेन विवक्तं तत्ैवासारुकारतव नान्यत्र । “भङष्णप्षेनदुसखी बन्धु- 
जीवाधरयुतिः । इयं बिकातिनी कसय न नेत्ोत्सवकारिणी ॥' अत्राङृ्णेदय्पौ- 
नर्यस्य . संभवेऽपि बाच्यतवेनाविवक्षितत्वाज्ञायमलंकारः । एवं वक्ष्यमायानाम- 
ष्वलंकाराणां ` कषिषिवेैव खरूपप्रिष्ठापकं मां जेयम् । किं बहुना, 
सवपाम्यलंकाराणासुपमितायवादः रा्दधमेत्वच्छब्ाकारां सयात् । तद्य 
ंकारत्वमस्य ज्यायः । यावता हा्सयायुक्त एव घुनरक्ततयावभासोऽस्य जीवितम् । 
अत .एव एुनसुकवदाभासमिखन्वर्थसजञा । अथस च पौनरुत्यभतीतौ न करय 
विद्विवादः तामेवाभिल शान्दालंकारस्य भवद्िसतवात्। एवं च भव्यासत्तेख- 
दोभरयलमेवासपरंकारतवं चरम् \ अन्यथा वुतयर्नदतापि वाक्य इति 
तदा्रयोऽपि स्यादिनवस्थामसङगः । अयात शब्द्रूपवैरिष्ानिमन्धेनं चम- 
तारररिलमिति तदंकारलमिति चेत्, नाम न्दसय ससपे विधम् १ 
8 परोनरयम् , उत धुनंार्थवानितवम्, उतः समङ्ञामहपदेन श्िटलम् । तत्र 
न तावदायः पक्षः ।श्दसय दविकचारणामावात्तयालवप्रतिभासनात्। नापि दवितीयः! 

१. (विर्दातवसव शब्द" ख. 



अदकार सर्वस्वम् । २ 

भमदासठु वितरभयानोच्यनते । उदाहरणं मदीये श्रीकण्ठलवे यथा-- 
अहीनसुनगाधीशपर्खयकङणम् । 

शेखादिनन्दिचरतं क्षतकंदषदैकम् ॥ 
वृषपुंगवरकषमाणं शिखिपावकलोचनम् । 
ससर्वगजगरं नौमि पारवेतीसखमीशवरम् ॥' 
“दारुणः काष्ठतो जातो भखमूतिकरः परः । 
रक्तशोणाचिरुचण्डः पातु वः पाचकः रिख ॥' 

एतच सुबन्तापेक्षया । तिडन्तवेक्ष्या च तथा त्तरैव-- 
खजंगङ्ण्डटी व्यक्तशरिषय॒ं्॒रीतगुः । 
जगन्यपि सदापायादन्याचेतोहरः शिवः ॥ 

नाच्यवाचकभायेनालंकार्यलंकुरणमावास्तसयश्यंभमिमावेनोपपतेः । अत एव से 
 तदलंकारत्व स्ादिलयुक्तम्। नापि 

ठृतीयः । नरकबदाभासमिलनवर्संज्ञाभरयणात् । पौनरुक्याख्यधरमपरयोजकी- 
कारेणालंकारसयोपक्ान्तलवा् व्चटलखेहानौपयिकलाच् । तुनरापौनर- 
क्तयावगमे निमित्तमात्रम् । निमित्तनमित्तिमावश्च नाछंकारलय्रयोजक इत्य 
विवादः । तसादराश्रयत्वालौ नर्यस्य तदलंकारतमेयेति युच् । एवं वक्षद 
कारतापि निरस्ता । सवषामपि वक्षतिदायूपलाेयातवादपपत्तः । विस्तरभया- 
दिति । न ठु चित्रलाभावात् । नोच्यन्त इति । बसत संमवन्तेबे्ः\ 
तशवाय आयो वाक्यार्थत्वं ` दिषामवन्समसवासमस्पदतमेन 
च्धः । कमेण _यथा--तुदिनरितिषदुप्मन्यातालसवत् स्वेदा ख्यातः \ 
दिमवानवदु सदा बो विश्वत्र समागतः ख्यातिम् ॥` “नदीभकरसुलि्नितवन्तं 
मनोहरदस्मलयजन्ं च, सपयोणां सु वहन्तं सरवर पूजनीयं च, सकम् 
सकचशं्रन्तं च, सदानदन्तं मद्पर्ाबिखद्रानं च, करटं कमपि विजनं 
ऋवाटविन्नममयुखन्तं च, ङअरािव्ितरनिं वारणरणरणिकाङुरिते च, जमर 

प सो 



र्ट काव्यमासर | 

.. शब्दपौनसकयं व्यजञनमात्रपोनस्वत्यं खरव्यञ्जनसुदाययोनरुक्त्ये 
च । अलंकारमलावे केवलं खरपौनस्कत्यमचारुतवा्न गण्यते । इति 
द्तिष्यमेव खरव्यज्ञनसमुदायपौनसुब्यं च । 

संख्यानियमे पूवं छेकानुप्रासः ॥ 
द्योर्यज्ञनसमुदाययोः परस्परमनेकधा सादये संख्यानियमः । 

पूवं व्यज्ञनसमुदायाभ्रितं यथा-- 
किं नाम वरर दुरष्यवकताय सायं 

कायं निपीय निनदं कुरुषे रेव । 
एतानि केलिरसितानि सितच्छदाना- 

माकण्यं कणेमधुराणि न रजितोऽसि ॥ 
अत्र सायंशब्देनाखारंकारसख्य यकारमातरसाद्श्यपक्षया वृत्यनु- 

मासेन संदैकाभिषानरक्षणः संकरः । छेका विदग्धाः । 

निरभागं विराजमानं च,शारीमूतं मदसण्छिन चवलीमूतं च, इति घुनद्ता- 
श्रयम् इलनङ्ढेलायां इसतिवणैने । 'वतदन्ताषितः कालो गोबिभावसुदीधितीः } 
किपासय रकषावसितचेतराजयशोभय ॥ असमस्तपदं त॒ अन्थकृतेवोदाहतम् । के 
वरुखरपोनसवसं क न गितमित्याराह्याद--अठेकारेत्यादि । यथा-वी- 
करम्मि _ इंदम्मि  हंदआलम्मि इंदिअगणम्मि इदिदिरम्मि ईंदमि जेोद्ण्णो 
सिससंकोः ॥" अत्र खरपौनरवस्य चारलामावाल्ालंकारलम् । अतर केवल. 
व्यशनसर्यजनसयुदायाधितमवकारदयं लक्वति-संख्येत्यादिना । एक- 
वचनस्य जात्या बहुलपरसक्गा्रुवचनस्य च शयाठीनां खयमेव बहुतवात्सं्या- 
नियमो द्वित्व. एव संभवतीति दवयोरिदयुक्म् । दरयोरप्येकथा साद्द्वं इत्यनु 
एवेदयगक्षाह--अनेकधेति । यकारमातरेयनेन योरेव सादस्यमसखं जीवितः 
मिति ध्वनितम् । यद्यपि चायं व्यञजनमातरपौनसुक्याख्यसख सामान्यलक्षणस्य" 
खंमवादनु्ास एवान्यैरन्तमौवितः तथाप्यस्य अन्यृता उद्धटमतारोधाविह 

१. श॑कम्ना' क. २. "त ख. 



अछंकारसर्बसम् । ५ 

अन्यथा तु ब्ययुप्रासः ॥ 
केवरब्यज्जनमातरसाद्यमेकषा समुदायसाद्रयं उयादीनां च पर- 

स्परसादृश्यमन्यथामावः । वृतिस्तु रसविषयो व्यापारः । तद्वती पुन- 
वणरचनेहृतिः । सा च पर्प्कोमरुमध्यमव्णारन्धत्वात्रिषा । तदुप- 
रक्षितोऽयभुपासः । यथा-- 

“माटोषेन पटीयसा यदपि सा वाणी कवेराय॒ले 
खेडैन्ती परथते तथापि कुरुते नो मन्मनोरज्ञनम् । 

न स्याचयावदमन्दयुन्दरगुणारंकारंकारितः 
स्रखन्दिकपद्रसायनरसासारानुसारी रषः ॥' 

लक्षणं कृतम्-अन्यथेत्यादि । एतदैव भेदनिशं उवन्ाच्े-केवलेत्या- 
दि । ससुदायः वैरिशेष्यायजनद्वयलपः । दैक्थेति चात्रैव संबदवयम् । केवलस्य 
उयादीनां चानेकधापि सादर्यस्यानेन व्यापतवात् । एतच समसतासमल्ताकारत्वन 
सभवतीलस्य मायः षद् सकाराः । क्रमेण यथा--“यया यायाय्यया यूं यो यो 
यं येययायया । यदुयायि ययेयायः ययेयागाय यायय ॥' असमसाक्षरं तु मन्थ 
इतषोदाहतम् । “नादीनां ददौ दानं निननाद दिने दिने । निन्दिनद नन्दनान- 
न्दानदुनोदिननन्दनम् । खच्याभिः यरचुराभिस्वरुदिखरापाचितामिरुचिताभिः # 

अबिररचिरचिररविभिधिराचिरीमिश्वमलतं चेतः 10 ततः सोमसिते मासि सततं 
सैमतंसताम्। अतामसोत्तममतिः सती तमसूत सा ॥* कमलदराः कमलामल> 
कोमेलकयनीयकान्तिवपुरमलम् । कमलं ऊुस्ते ताकत्कमखापतितोऽपि यो विमलः पः 
आदिन्दाचुखरदेदणम् । यथा-स ददातु बासवादिद्रेवासंसवरसठुतः १ 
सदा सद्सतिं देवः संविता विततां सताम् ॥' वरणरचनेह तिरति ! उपचारा 
दिति मावः । त्रिधेति 1 चदकम्र-श्षा्यां रेफकषयोग्टवरगेण च योजिता,१ 
पषा नाम त्ति सयाद्डहल्यायैशच संयुतः ॥ सरूपयोगतां म्धवगान्ायोगिभिः+ 

| स्तौ च मन्यन्ते उपनागरिकां. बुधाः ॥” शेषवोेर्ययायोगं रचितां कोम 
` {.क्लन्कः ल. र मेगव क. २. मेन्य् कः म लत 
इति नाश्ना कदमीरादिषु असिद्धः फकविरेषैः, ५. भूव, ख. `: 

| 



६ काव्यमाटा । 

यथावा-- 
दमाः वननगकूतानलशिखा नाराचपाल्योऽपि वा 

रकेन्दोः किरणाविषदरवसुचो वर्षा वा वायवः । 
न लतः सराः सितासितरचः साचीृताः सालसाः 

साकूताः समदाः कुरङ्कदयं मानानुविद्धा चयः ॥' 

खरन्यज्जनसघदायपौनस्कलयं यमकम् ॥ 
अत्र चिद्धि कचिदमिनाथैलवं कबिदेकसानर्थकत्मप- 

रस्य सा्थकलमिति संक्षेपतः प्रकारत्रयम् । यथा-- 
श्यो यः प्यति ततनेत्रे रुचिरे वनजायते । 
तख तस्ान्यनेतरेषु रुचिरेव न जायते ॥' 

दं साकल्ये । एवमन्यञ्छेयम् । 

खूयया । आम्यां ति पररंसन्ति काव्यष्वादतलुद्धयः ॥ यथा--निरगंलाविनिरग- 

खद्लयुलकरकैेकैरमी तडिति ताडितोड़मरडिण्डिमोड़ामराः । मदाचमनचश्ुर- 
अचुरचश्वरीकोच्याः पणः परिणतिक्षणक्षततटान्तरा दन्तिनः ॥" अत्र खकाराया- 

क्या मध्यमत्वमिति ककिषिष्यम् । एवं व्जनमातराप्रयमलंकारदयं लक्षयित्वा 
खरल्यश्नाभयं ` यमकं उक्तयति--खरेत्यादि.। एकखेतयादुपलक्षणपरम् । 
खतो वहूनां यमकानां कचित्सर्थकत्वं निरथंकतवं च स्थितं संगृहीते । @कवि- 
ससा्थकलं कबिभिरकलं इति त॒ पाठे मषममेव भेदद्वयं खाल तृतीयः 
रकारः । अतश भेदनिदेशमन्धो यथास्थित एव ज्यायान् । संक्षेप इति 1 
एतन्न का्याममूतरसचर्वणाभयूढकारितवादपश्यित न योग्यमिति विरेतनालं- 
कारव विभज्य शषितिमिति भावः । एवं चित्रेऽपि हेयम् । अन्यदिति.रका- 
रद्वयम् । तत्रानर्थकं यथा--'सरसमन्यरतामरसादरन्रमरसजल्या ` नछिनी 
मधौ । जलभिदेवतया सडसीं भिय सफुटतरागतरागरविदधो 0" अत्र तरागेतय- 
यकम् । . अन्थक्त्वसा्कलयोयंया--'ताहारं सादारं साहारं सुणद् सज- 



अरंकारसर्वसम् । २७ 

शव्दार्थपौनस्क प्ररढं दोपः ॥ 
परूढमहणं वकष्माणप्रमेदौरकष्यार्थम् । यदाहुः--“शब्दाथैयोः 

युनर्थचनं पुनरुकमनयत्रानुवादात् | इति । 

साहारम् । सं ताणं संताणं सेताणं मोदसंताणम् ॥ अत्र॒ सजसादारमिखनर्थ- 
क्म् । अन्यानि लु सा्करानीति न कशिदोषः । इदं च सथाननियममन्तरेण न 
भवति । युम्--शरदमनेकाथमकरं चाद स्ाननियमे यमकम्" इति 
अत एव ॒स्थाननियमायमकमिलसयन्व्थममिानम् । स॒ च सथाननियमो 
वैवक्िको न वास्तवः । यथा--भधुप्राजिपराजितमानिनीजनमनः 
श्रियम् । अशत वारितवारिदवि्वां स्फुटितताम्नतताम्नवणं जगत् ॥' अत्राक्ष- 

रढयानन्तरं यमकविन्ासातथानस नियतत्वम् । यथा वा--िनयाद्भयाति तव 
कार्तिकेयः शकती जितो येन स कातिकेयः.। उत्ातदन्तो गणनायकस्य खामी 
यदन्यो गणनाय कसय ॥ अत्र चाद्ये यमकद्वयमिति स्थाननियमो दविधैवेति 
नासयंमारस कषविः काचित् । अतश्च शतरिकलितस्कतरविकट्तिरजाक- 
इ्नाजहरिणतमः (१)। इरिणतमशच ततस्तव ततस्वबः स्ायदोराशिः ॥' इत्र 
स्तवेऽपि खरन्य्नसमुदायपौनरुक्यस्य स्थाननियमामावायमकामासोऽयं इत्य 
यप्रासः । शररूढमिति । यवीमासनं विश्रान्तेः । यथा--तदन्वये शद्धिमति 
अरत: छदिमत्तमः । दिप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥ उग्ेनदुरिति ४ 
सुषिने्र्षरोदजन्मलादिन्ो्िलातैतरुडमिवि न कार्यम् । कथिसमये तथा 
लस्या्तीतेः ! आहुरितयाक्षपादाः । अन्यजाजुवादादिति। अवदि हि 
शब्दार्थयोः पुनर्वचनं करियमाणं न दोषाय । अक्रियमाणं घुनर्दोषाय भवतीति 
आवः । यथा--उदेति रक्तः सविता रक्त एवासलमेति च । संपत्तौ च विपत्तौ, 
च महतामेकरूपता ॥° भत्र रक इति । "धिरः शार्वं सरगालञ्चपतिधिरसत 
कितिधरे महीधराुन्चुङगादवनिमवनेश्वापि जलयिम् । अधोधो गङ्ावद्भयसुपगतुः 
चूलमथवा बिवरेकयनां भवति विनिपातः शतयुखः ॥' अच पौनरकुधुषि 
श्दस्यापुन्वेचनं' प्रतीलन्तरजनकत्वदोषः । तदेवाप्ररुढमंकार इयाद् 

` १. रसिकः तरसिकितं.तरकिततरनारदपिणवमः ख, २ शासमाने" ख~ 



२८ कान्यमाटा । 

तातप्भमेदवतु काटादुप्रासः ॥ 
तालर्ममन्यपर्म् ।. तदेव मिते, य॑ तु शब्दाथेयोः खरूप् | 

यथा-- 

ताला जाअंतिगुणा जाखा दे सहिभषएदि वेपयति । 
रहकिरणाणुगादिजाई होति कमला कमला ॥ 

श्मः क्रियन्नय कर्थेचन कारमल्प- 
म॒नराजलपत्रनयने नयने निमील्य । 

हेमाम्बुजं तरुणि तत्रसापहतय 
देवद्िषोऽयमहमागत इत्यैहि ॥' 

अत्रालपत्ननयने नयने निमील्येतयादौ विभक््यदेरीनरक्येऽपि 
बहुतरशब्दाथैपौनस्क्याहयानुमासत्वमेव । 

ता्पयेत्यादि । अन्यपरत्वभिति । एकस्य वाच्यविशा्ततवेऽन्स्य लकये 
व्ये वाये वाच्यविशरा्तिरिलरथः । मयत इति पर्मवसाने । आसुव हि शब्द“ 
वदर््यपयकतवनैवावमासः । अत एवाद--न शब्दार्थ सखरूपमिति । एवं च' 
नायं द्योवीच्यविशरान्त्वेऽलुवादमात्रमलंकारः । नहि दोषामावमात्रमलंकार- 
खरूपम् । एवं हि सत्यपशब्दाद्भावस्याप्यलंकारत्वभसङ्गः। यत्परमादावुक्तं ततर+ 
मेव पुनरनेच्यते । इलेव सामान्येन ययप्यन्यपरत्वुच्यते तद्विरोषादिवत् “उदेति 
सक्तः सविता इत्यादौ दोषामावमात्रवेपयलंकारत्वोषितस्ान्यपरत्वाख्यस्याति+ 
शवखापि भावालकारतव्रसङ्गः । न चैतावतैव कशिदतिशयः प्रतीयत इति वैथो- 
कमेव युक्तम् । एकः कमलाब्दो वाच्यपर्यवसितः अन्यश्च सौरभवन्धुरतवायनेक 
भर्मनष्ठ इति. तासपर्भेदः । ब्रूमः कियदिति । अत्रान्नशन्दसयाप्वयौनखरया- 
छाादुप्ासतवमेवेति बिन्लम् । अव्र हि योरपि नयनराबदयोवाच्यविशान्तं 
त्वादन्यपरतवाभावान्नासि तातप्मभेदः । स एव ह्यस्य जीबितम् 1 अन्यथा हयलुः 
प्रासमात्रल्ं स्याज्ञालंकारत्वम् । अथापि केवटनयनशब्दस्य खाविश्रान्तिः 

,१०५न चगदारथस्लल्पम्” इति रीकासूंमतः पाठो भाति. १. शरयोक्ुमेब ज्यायः? ख, 



अटंकारसर्वस्वम् । २९ 

(कोराः काशा इवामान्ति(नत) सरांसीव सरसि चं । 
चेततासयाचिक्षिपरयूनां निञ्गा निज्नगा इव ॥' 

इत्यादावनन्वयेन सहाखेकामिषानरक्षणो न संकरः । भन्योन्या- 
ये्षया शब्दाथगतववेना्थमात्रगतल्वन च व्यवसितेरमिन्रविषयत्वात् । 

“अनन्वये च शब्दैक्यमेोचित्यादानुषक्गिकम् । 
अस्तु लानुप्ासे साकादेव प्रयोजकम् ॥ 

चसर्पदान्तर्मतसय पुनः खाुपसर्जनीय संिनमभिदधतद्च सार्थागात- 
राथ च तिरस्ेव लकषयनषटलमिति चत्, नैतद्  ठक्षणासामम्यभावात् । मत्र 
इन्यपदार्थमभानलात्यनद्दसय गुणीभावः, न सुख्ा्यकाधः । साथ एव 
विभ्रा्ेः। न च गुणीमावयु्याथवाधोरेक्लम् । सतो हि सल्यायसय कंनि- 
दपेकष्य गुणीभावः । नाधः घुनः खस्मिजेवानिश्रान्तिरिलनयोर्महान्मेदः । नाप्यत्र 
कचित्मयोजनं न वारूढिरियमिलेततपौनसक्टयात्रम् । एवम्, 'वितकरर- 
खचिरविमा विभाकराकारधरणिधरङीतिः । पौरषकमला कमला. सापि तवैवास्ति 
नान्यस्य ॥* इत्यादावपि ज्ञेयम् । चमत्कारस्तत्रालुभासङृतोऽवसेयः । नन्वन- 
न्वयेऽपि शब्द्पौनसुक्यं टद्यत इति तत्रापि किमयमेवाठंकारः किमु ख एवे- 
व्या्कयाट--अनन्वय इत्यादि । आलुषद्भिकमिति । न एनः साकषास् 
योजकमिसर्यः । श्क्यं विनाप्यनन्वयस्य अरतिपादनात् । जब्र ि श्वय 
ऋविदकरियमाणमनौ चिखमावहति कविनेति भावः । तत्त यथा--“यब्रजगता 
सृत्करवदात्नं च धामार्वन्मोकदवारमपाढरतं च रविवदान्तान्तकृतपूर्यवव् । 
आत्मा सरवश्चरीरिणां समिवक्तमां वत्कालृत्साष्वीं नः स गिरं ददातु दिन- 
ङवोन्थैरुल्योपमः .॥ अत्र सदखकरादयोऽन्य इवामासमाना अनन्वयमतीति 
वित्रयन्तीति दाव्दैक्यामावोऽनौचिखमावहति न सुनरनन्वयस्यामावात् । शस्यैयो- 
इव्यीपकत्वादियदखिठजगत्ाणभावान्मखान्भाखान्वश्वभकारादुगपदपि खषा- 
सतिराहादनाच । विः संहारकल्वाजलमखिकजनाप्यायनान्चोपमानं सयाम 
त्वपि यस्य प्रमवतु भवतां सोऽषटमूतिः रिवाय ॥" अत्र निविप्रमवाननेवसं 
अतीते शब्दैक्याभावो नानौनित्यावहः । ठशन्दो व्यतिरेके 1 संक्षिदिंतिं \ 

१. क-उके “काराः कारा श्वेलवदो” पताबदेनास्ति, 



३० काव्यमाखा 

सदेवं पौनर्कले प्चालंकारः ॥ 
निगंदव्या्यातमेतत् । 
वर्णानां सङ्गावाफ़तिदेतवे चित्रम् ॥ 
पौनरक्यपरलावे खानविरोषरिष्टव्पोनरक््यात्मकं नित्रवचनम्] 

यपि हिप्यक्षराणां सद्गादिसंनिवेशविशिष्टलं तथापि ्रोत्राकाशस- 
मवेतवणामकराव्दामेदेन तेषां ोके परतीतेर्वाचकशब्दारंकारोऽयम्। 
आदिअहणाचथाव्युसतिसंभवं पद्बन्धादिपरिगरहः । यथा-- 

भ्मासते प्रतिभासार रसामाताहतानिभा । 
मावितात्माशुमावादे देवामा वत ते समा ॥ 

एषोऽ्टर्पदमबन्धः । अत्र दिष्दटेषु निगमभरवेकाम्यां शिषट्षर- 
त्वम् । विदिग्दरेषु लन्यथा । कार्णिकाक्षरं तु शि्टमेव । 

शब्दैक्यं बिनासयालुत्थानात् । एतदेवोपसंहरति--तदेवमित्यादि । पुनरुक्त- 
बदाभासमर्थपौनरुक्टयधितं, छेकाजुप्रासादयद्लयः शब्दपौनसक्लयाश्रयाः । लाया- 
जप्ासस्तूभयाधित इति पञ्च पौनदक््याभिता अलंकाराः । यदयप्युक्ेः शब्दार्थः 
यतत्वेनो्रणामिधानतया भेदात्वामान्याभावास्य प्र्मकारत्वै तथापि तस्या 
दयोरप्यलगमादेकतवेन रतीतेरकिसामान्यनिबन्धनमेव मकारि्रकारभाववचनम् । 
 यजार्थमेदेन दद्यापि भिनतवं तदवासवम् । प्रतीतावेकतयैवावभासात् । 
अत एवानेकारथवरगादिष्वपि तथातवेनैव व्यवहारः । वर्णानामित्यादि । उबा- 
रणकाटे स्थानविरषष्िटवणोत्मकखङ्गादिसंनिवेशस्ामावातयौनस्क्यभतीतिना- 
तेति: किमाश्रयोऽयमलंकर॒इत्याश्ज्माद--यद्यपीव्यादि । रिप्यक्षराणां 
मधीबिन्ुरपरणं शरूयमाणतासतत्ववर्णदव्दामेदतिपत्या ओौपचारिकरऽयं श 
न्दाठंकार ` इति तात्पयायः । आदिग्रहणं सफलयितुं पद्मबन्धेनोदाहरति-- 
भसततेत्यादि । खङ्गवन्धः पुनरयेथा--“स पात्रीभविता मोक्षक्षण्म्या भवा- 
रसः । समस्तजनतायाससमुद्रमिनतामिदः ॥' च्छिष्टमेवेति । अष्टदिकमपि 

१. “निर्विवादं व्याख्यातम्” शख. 
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अलंकारसर्वखम् । ३९ 

उपमानोपमेययोः साधर्म्ये मेदामेदतुटयस्वे उपमा ॥ 
अ्थालंकारमकरणमिदम् । उपमानोपमेययोरित्यमतीतोपमानोपमे- 

यनिपेधार्थम् । साध्ये त्रयः भरकाराः । मेदप्राधानयं व्यतिरेकादिः 
चत् । अभेदप्राघान्यं रूपकादिवत् । द्वयोस्त॒ल्यलवं यथास्याम् । यदा, 
इत्र ंचित्सामान्यं किच्च विरोषः स विषयः सदशतायाः+ 

नि्गममरवेशयोः । उपमानेत्यादि 1 अर्ति । शब्दांकारनिभेयानन्तरमव- 
सरग्रामिल्ः । ननूषमानोपमेययोरेव साधर्म्यं संभवति न कार्यकारणादिक- 
योरिति कं तदुपादानेनेाचाह्वाह--उपमानेव्यादि । तत्नोपमानखामतीतत्वं 
लिम्मिदादिना भच्यैर्म् । यथा--टः कगन्तो मलदायकाः खलासतुदन्यलं 
बन्धनशङ्घखा इव ) मनस्तु साघु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूषुरा' 
इव ॥° अत्र॒ कणनादेधै्म्योपमानेऽन्यतं करोतीति लिङ्गभेदो दुष्टः । ययपि, 
साधारणर्मखयोभयसंबन्धसंमवेऽपि सिद्धत्वादुपमाने तत्संबन्धस्य खयमेवावग 
मातस न शाब्दता युकतेतयुपमानपारतच्येण लिङगादिविपरिणामो न कार्यं इति. 
न लिङ्गमेदादेद्टतवम् तथाप्युपमानवाक्यस्य साकाङ्घतवा्मतीतिविधान्तेः चान्द 
सतसंबन्ध उपयुक्त एव । नहि भ्मामहतयादालुपमानवाक्ये पूतलादिसेवन्धं बिना 
समन्वयविश्रान्तिः स्मात् । केवलं समान धमसमोपमेये विधीयमानत्ुपमाने 
चानूयमानत्वमितीयानेव विदोषः । तदुभयत्रापि तत्संबन्धस्यावदयोषयोगादु- 
पप्यत् एव समानधर्मसयालुगामित्वम् । तच्िङगभेदादेरपि द्वं युक्तम् । उपमे 
यस्यपतीतत्लमव्ैनीयसापि वैनीयत्वम्। यथा-- गौरः खुपीवराभोगो रण्डायाः 
खण्डितो भगः 1 . मेरोरंकहयोहीठदाष्पहेमतटायते ॥ अव्र तन्वज्गया रूपवरभनेः 
भगव्नमनौचितयावहमितयुपमेयस्याभरतीतत्वम् । भेदाभेदवुल्यलं व्याख्यातुं 
साधर्म्यस्य विषयविभागेण व्यवस्थित दशंयति--सापमम्यं इ्ादिना । एतैरेव 
च तरिभिः मकारः साम्याय समग्र एवालंकारवमैः संगीत वेन व्यति 
कवरदिनेन सदोक्यादयः संगृहीताः रूपकवदिलनेन परिणामोलेकषाद्व, 
ड सूपकोकषोरभेदप्ाधान्यसद्धावेऽप्यारोपाध्यवसायक्ृत एव विरोषः 

१. "धनैसयोपमानैक्यतां, क. 



देर् काव्यम । 

इति । उपमेवानेकमकासेचिव्येणानेकाठंकारवीजम्तेति प्रथमं ` नि- 
दा । मखाश्च पूणीडंततातभेदाचिरतनबैहुनिषलयुक्तम् । तत्रापि 

`वि--“आरोपादमभदेऽध्ववसायः अङृष्यते" इति । अतथाध्यवसांयगमष्वलेकारेषु 
-अद्ामेदस्यश्चथः कारो न कशिदाशडनीयः। तत्रापयभेदपराधान्यदैव भावात् । 
अनयापयुपमेयोपमादयः संग्ठीताः । सामान्यमितयभेदतुकम् । विरोष इति 
-ओददेतुकः । एवं च मेदामेदङ्यत्वविषये यः सादस्यमतययो जायते तस्योपमा 
`विषयतयुक्म् । ननु च सरखप्यनकेषवयांकारेषु प्रथममियमेव म नरदिधला- 
शकाट--उपमेवेत्यादि । जनेकेऽरंकारः साधरम्यशरयाः तत्ैवास्ाजीव- 
(ीज)लात् । उक्तमिति । वाधर््यसुपमा भेदे पूणो पा च साभिमा 1 
ओय च भवेद्वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥' इयादिना । अतश्च किमस्माकं 
ततदाविष्करणेनेति मावः। एवं च तेषां गणने तथा न वैचित्यं चिदिति 
सवित् । तश्रापीति । विरेतनोके पू्तवादमेदनिरदे सलपीलर्थः । 
साधारणधर्मस्येति । प्म पराभितः तस्य च तदतद्वामत्ात्साधारणलम् । 
तदेव चोपमादु्थाने निमित्तम् । स च “चतुष्टयी दब्दानां पृः" इति महाभा- 
'्य्रकियया जातिरुणक्रयद्रात्मकेषु धरिष्ये एव भवति । न चैतदविर- 
च्यते ) धरमिपर्ममावस्यश्नयाश्रयिमावेन भावात् । अत एव च धमिधर्मभावस्य 
न वास्तवत्वम् । जा्यायात्मनो धर्मिणोऽपि कदाविदन्याभ्नितत्वै धृमतवात् । एर्व 
चच तदतिरिक्तं घर्ममात्रमपि साधारणं न किंचिद्राच्यम् । चतुषटव्या एव शब्दानां 

-अच्तेरतवात् । "सदयं बुभुजे महाभुजः सहसोद्वेगमियं ब्रजेदिति । अचिरोप- 
नतां स भेदिनीं नवपाभिभरहणां वधूमिव ॥, इयादाबुपमानादौ क्रयारूपत्वादेयो- 
जयि शकयत्वा्तसया एव च सममरविषयावगादनसदिषणलात् । नल जातेः 
साधारणम तजातीयलव्त्त्ं न सर्ग तत्सा्यतमिति कथमुपमाङ्गलमस्याः 
स्यादिति चेत्, न । बिम्बपतिविम्बभावाश्रयेण तथात्वामावात् । तत्र छयसङ्ृ- 
कदेशंबयोीरदिकयोजासोः रैतगयमेदनिमततावयम्बनेनैकत्वमाभिल साद्व 
निमित्तं साषारण्यं सयात् । एतच सवित्तरसुपरिषद्रस्यामः । तत्र वर्मिणो 
जात्यादिरूपता_यथा--“घनोयानच्छायामिव _ मश्पादावदहनाततुपारम्भोवा- 

“१. प्व्यमेदाव, क. २. तरासाषारणः ल. ३. मतेऽपि, ख. ०५ न 
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साधारणषर्मख कचिदनुगामितेयेकरप्येण निर्देशः । कचिद्वसतुति- 
वस्तुभावेन ध्ङि्ेशः । प्रथदिदिरो च संबन्धिमेदमत्रं प्रतिवस्तूप- 

मावत् । विम्वप्रतिविम्बमावो वा दृष्टान्तवत् । कमेणोदाहरणम्-- 
श्रमामहत्या शिखयेव दीपकतिमागयेव त्रिदिवख मागः । 
संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च ॥ 

्यान्त्या सुहुवैलितकंधरमाननं त- 
दादृतद्रन्तशतपन्रनिभं वहन्त्या । 

दिग्षोऽृतेन च विषेण च परक्मलाक्ष्या 
गादं निखात इव मे हदये कटाक्षः ॥' 

पीमिव विषविपाकादिव सुधाम् । अवरदाडुन्मादास्ृतिमिव निस्य विर 
हाहमेय लद्धति निरपमस्तं शंकर कदा ॥ अत्र॒ च्छायावापीडवाभक्- 
 तीनासुपमानानां जातियुणदरन्क्रियात्वम् । छायायास्तु जातिरूपत्वाद्वणत्वं 
नाशङनीयम् । उपमेयस्य पुनरेतत्खयमेवाभ्यूहयम् । धमाणां त यथा--निदेहि 
प्र्यामलयाद्विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम् । छायापयेनेव शर्म 
सन्माकामाविष्टृतचास्तारम् ॥” अच्च विभक्तमिखय्य क्रियात्वं रामसेकुच्छाया- 
पययोन्यत्वं फेनतारकाणां जातित्वं साद्य च य॒यतवं द्न्ात्मकाकाशाम्बुरा- 
शिगतत्वेनोपनिवदधम् । एवं अङ्ृतामेव महाभाप्यमक्रियामपहाय निर्निमित्तमेव 
प्क्रयान्तरमाभित्य दनय तदयुक्तं बहुना । एवंबिषरय चाख 
आवाभावरूपतया दविषयम् । एतच न तथा वैचिव्रयावदमिति अन्यङृता नोक्तम् । 
पेक्यरुप्येणेति । सङृत् । यदवक्ष्यति--^तत्र सामान्यघ्ेवाशुपादाने सक 
निर्देश उपमा" इति । पृथङ्खदरा इति ! असकृदिय्थः । यद्यति--धसतु- 
अववस्तुभावेनासङृकिदैशेऽपि सैव" इति । साधारणधर्मसेखव्रापि संबन्धनी-. 
यम् \ सतुमरतिवस्त॒भावेऽपि दैविष्यमिलाद--षदविदैय यादि । संबल्धि- 
भेदमात्रमिति 1 न नः खरूपभेदः कथिदिलर्थः 1 यदस्यति--अ्ृनिदेहे 

१. शतारतम्बम् क, २. “यदन्यराभिलोक्तः क. 
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अत्र वलितला्तते संबन्धिभेदा्धिने । षम्यमिप्ायेण तु विम्ब- 
भतिविमबर्वमेव । 

“पाण्डयोऽयमंसार्पितम्बहारः छषाञनरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति वाातपरक्तपानुः सनिर्ईरोदवार इवाद्रिराजः ॥ 

जत्र हारा्गरागयो्नरवासातपौ प्रतिबिम्बत्वेन निर्दट । 

द्धसामान्यल्पतवं बिम्परतिविम्बमावो वा" इति । एत भेद्रयं प्रायः सर्वेषा 
मेव सादृदयाश्रयागामटंकाराणां जीवितभूतत्वेन संभवतीलग्त एव तत्रतत्रोदा- 
हरिष्यामः । कमेेति यथेदम् । संबन्धिभेदादिति । संबन्धिनोः कंषरा- 
इन्तयोभैदात् । न ठ हारनिकरादिवत्खरपतो भेदः । वस्तुत एकतवाद्ितत्वा- 
ृत्त्वयोरभेदः । नलु यदि वटितत्वागृ्तवाख्यो धमे आननशतपत्रयोः छद् 
सामान्यपतयोपात्तद्म कंवरादन्तरूपः घुनः करूपतयेलाष्कयाह--घम्यै- 
भिग्रायेणेव्यादि । एवकारः गद्धसामान्यहपत्वन्यवच्छेदकः । कंथरादृन्तयोध्च' 
यथोक्ते धर्मतवेऽप्याननशतपनरपेकया धरमत्वमेव युक्तम् । आधयाश्विभावेन 
धमिषर्ममावस्य मावात् । अत एवात्यावालवत्वं वलम् । अतश्ाननशचत- 
पश्ापिक्षया इति न व्याख्येयम् । तयोस्ममानोपमेयभाववाचोयुकेरव युक्तवात् । 
एवं च सति कंषरा्न्तयोः खरूपमनमिमतं सयात् । अनेनैव च बिम्बप्रतिबिम्ब 
भावस्य खरूपे दरितेऽप्यसंकीणेप्रकटनादायेन पुनः 'ाण्डयोऽयम्" इलयादुदा- 
तम्. । हाराङ्गरागयोरिति । खर्पयोरिति दोषः । न चात्र विम्तिविम्ब- 
भावस्य विषयान्तरं दद्य वाक्या्यताुपमामाश्ञा युणताम्यनामा चतुः 
अकारो वाच्यः । यावता हि साधारणर्मनिबन्धनमुपमाखरूपं स॒ चात्र धर्मो 
निरदि्निरदिटत्वेन द्विविधः । मिरदैशपज्ञे चाख तैविष्यसुकम् । अनिरदेशपक्षे 
चास्य न वैचित्यं किंचिदिति न तदाश्रयं भेदजातजकतम् । अतशात्र निर्दट 
साधारणधर्म व्यवस्थित इति च्ञ नाम चतु््कारकल्पना । वाक्या्ोपमाग- 
नधोऽप्यत्र नास्ति । स हयनेकेषां धमिणा परस्परावच्छिन्ानां तादरैरेव धिभिः 
साम्ये भवति । यथा--जनयिव्याः कुल्या रकतया विदितोऽमवत् । रजञ- 
सूतुजनवाच गच्छन्न इव रोवभिः ॥' व्र जनयितयादीनां रतरूयादीनयुपमा- 

| 

| 



अटकारसर्वखम् । देष 

नान्युपत्तानि । एतेषां धल परस्मरवच्छिनत्वं॑ च स्फुटमेव । बिम्बपरवि- 
विम्बमावः पुनथमिनिेषगरतिपादनोन्सुखानां धमौरा भवति । यत्रैव । अत्र 
हि हारा्षगयोः पाण्ड्यस्य विशिष्टतापादनायवोपादानम् । इन्दुमती अति तख 
विचिधयलम्बननिभावतमेन विवषितलान् । अतश तयोः परसपरोनयुखत्वात्ात्म- 
न्येवानिशरान्तिरिति का कथोपमेयतायाः । एषं पण्स्ाद्वराजेन हारनक्चरादि- 
वर्मनिमततवोपमा । तावन्मतरेभव सादर्यपैभवसानाव् । तच हारादेः साधारण 
धर्मस मिम्बभरतिविम्बतवादन्तन्याययैततसूदाद्रणभेव । नलु हारनिकसयोखद्- 
तद्रभि्वाभावातकथं साथारणर्देति चद्, उच्यते--अस्याखावदमख साथा 
रण्यं जीवितम् । तच थमेसेकःवै भवति । न च वस्तुतोऽत्र धमलकत्म् 1 नि 
य एव सुगतो लावम्वादि्मः । स एव चन्द्रा । तस्यान्वयासंभवात् । अपि 

ठ तजातीयोऽत्रान्योऽस्ति धैः । एवं धमयोमेदात्साधारणलामावाटुपमायाः 
खल्पनि्पपिरेव न सयात् । अथ धर्वोरपि सादद्यमम्यपयम्यते तत्त्राि 
सादृदयनिमित्तमन्यदन्वेष्यम् । तत्राप्यन्यदिलयनवस्था सात्! ततश्च पर्मयोरब- 
स्तुतो भेदेऽपि परतीतावेकतावसायद्िदेऽप्यभेद इेतनिमित्तमेकलवमाश्रयणीयम् । 
अन्वय पनाया उत्थानमेव न सात् । एवमिहापि हारनिाीनां नसम 
वस्ततयोपात्तानां व्ठतो भदेऽप्यमेदविवैतकलं ह्यम् । अन्यया हषा पण्या 
दविजयोरौपम्यसुत्थाने निमित्तलमेव न स्यात् । न चैषामौपम्य युक्तमिति सम~ 
नन्तरभेवोक्षम् 1 अत एवात्र बिम्बपरतिबिम्बभावव्यपदेदाः । ोको दि दर्पणादौ 
विम्बादमतिषिम्बस्य भेदेऽपि मदीयमेवात्र वदन संकरन्तमिल्मेदेनाभिमन्यते १ 
अन्यथा हि मरतिविम्बदधैने कशोऽद स्थूलोऽहमिलायमिमानो नोदियात् भूषण 
विन्यालादौ च नायिका नाद्ियेरन् । गच्ैैषि--स सुनिर्छ्ठितो मौऽ्या' 
छृष्णाजिनपटं बहन् । व्यराजन्नीक्जीमूतभागष्टिट धवांमान् ॥' इति । तथा--ख 
पीतवासाः मगीतदाकत मनोज्ञभीमं वुराप ष्णः । शातद्र धवानिशायां 
खन्यमानः दभिनेव मेषः ॥ › इत्र मौज्ीतञितोः शङकादिनोध वस्तुतो 
देऽ्ेदविवकषामेवाभिख साधारणधरमख हीनत्वमाधिक्यं चोकम् । अत 
वतर पू मन्यकृता वस्ु्रतिवस्डुमाववसतद्वयस्य माच्योकतमेव व्यवहारं दशै 
यितुं ्रतिवस्तूपमाबहृन्तवशेति तदुकरभेव दन्तदवयं दत्तम् । एवं चत्रामिदः 

१, पवमान का. २ “लं स ३, २१ क, द. चमः ख, 
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विवक्षैव जीवितम् । एषा च लक्षये ुप्रलरैव । यथा--िदुलन्तं ललितवनिताः 
सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय रहतसुरजाः निरधगम्भीरधोषम् । अन्तस्तोय 
मणिमययुवस्तक्गमभरलिहाव्राः आसादास्वां ठलयितुमलं यत्र तेतविशेषैः ॥' 
अत्र विदुदनितादीनां मेषपासादविशि्ताायकतया धर्तवनवोपादानम् । 
अत एव तैसविशेषैरिलयुकतम् । तेषां सङनिदेशामावाजानुगामिता । एकाथेतवा- 
भावान्न शदसामान्यरूपत्वमिति पारिङेष्यदविम्बप्रतिविम्बभाव एव । एतेषां 
-चाभेदेनैव भरतीतेः सोधारणत्वम् । एवं हारादेरपि ज्ञेयम् । अभेदुप्रतीतिशवात्र 
-सादरयनिमित्ता । न चैतावतैवैषामुपमानोपमेयलं वाच्यम् । तथात्वाविवक्षणात् 1 
साद्रयस्य च सितत्वादिगुणयोगित्वं नाम निमित्तम् । एवममेदधतीतिसुखेनात्र 
हारादेः समानधर्मलम् 1 कविकनिमित्तान्तरेणप्यमदशरतीतिरभवति । यथा-- 
दिषयोऽपि संमतः रिषटलस्यर्स्य यथौषधम् । दाज्यो दुष्टः भरियोऽप्यासीदृ्टे- 
ऽदष्ठ इवाहिना 1 अ्ोत्तराध दषटदुयोर्दोषकारित्वादिना एककायंकारित्वं मद- 
कारणमि्यलं बहुना । श्यं च द्वयोरपि मक़ृतयोरभकृतयेश्वौपम्ये ईसुचिता 
अवति । करेण यथा--सदयंबुसुजे महाथुनः” इत्यादि । अत्र वधूमेदिनयोर- 
विरोपनतत्वात्महृतत्वेन सदयोपभोगे समुचितत्वम् । अगरकृता यथा -“खरेण 
 तख्यामखृतटुतेव्॒रजलिपितायामभिजातवानरि । अप्यन्यपुष्टा अरतिकूकराच्द् 
्ोतुर्वितच्रीरिव ताख्यमाना ॥ अत्र भगवलयेश्षयान्यपषटावितच्योरमरृतयोः 
अविकूलव्दतवे समुचितम् । इयमेकदेशविवरिन्यपि । चया--कमलदलैर- 
बरिव दानैरिव केसरैंराजन्े । भ्विलैरलकैरिव कमलेवेदनैरिव नचिन्यः॥ 
अत्र नलिनीनां नायिका उपमानत्वेनोपातता इलेकदेराविवतित्वम् । इये च साट- 
इवदाव्य्य कविभरतिभाकल्पिते साध्ये कल्पता मवति । तच कचिदुपमेयग- 
तत्वेन कविदुपमानेनापि कल्पितमिति द्विधालमसयाः 1 यडुकतम्--“उपमेयख 
चैशिष्यसुममानस् वा कवित्” इति । वैम्येयापि साम्यमिति तृतीयः गकारः 
खनरसा न वाच्यः । असयोपमायामेव संभवादयमतिपादनाभतीति्च। कमेण 
-यथा--^तं णमह गाहिगविनं हरिणो गभणङ्गगाहिरामस्स । छणमदम्पिजगततो 

२. "लाधारणषमलस्त, क २. "यिव, ख. ३. “मेयः खक 
नाखि. ४, “कता यथा खे नालि. ५ ^तं नमत नाभिनकिनं गन 
अनाभिरमस । पददाचछादिलगल्रो मढ इव चे विधिः ॥० श्त च्छया. 
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एकसैवोपमानोपमेयत्वेऽनन्वयः ॥ 

मरो व्व चन्दम्मि जत्थ ॒विही ॥° अत्रोपमेयस्य षट्पदाच्छादितवं कल्पितम् १ 
आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकंरागम् । संजातघुष्पस्त- 

वकराभिनम्ना संचारिणी प्टविनी रुतेव ॥" अघ्नोपमानगतल्ैन संचारिणी 
कल्पितम् । न चास्याः एथग्क्षणं वाच्यम् , दयोरौपम्यभरतीतेः । सामान्यलणस्या- 
च्ाप्यलुगमाव् । अथात्र कल्पनास्तीति चेत्, न । एवं हि प्रतिभेदं लक्षणकर- 
णस । ससुचितत्वदेविंशेषान्तरस्यापि भावात् । अथोपमानशुणविदिष्ठोपमे- 
यावगमफारतवेनोपमायाः गरविभटभूलवस्वन्तराभावभ्रयोजनवेन चास्याः एष 
-गलंकारतरमिति चेत्, न 1 अग्रोपञेयस्योपमानयुणविचिष्टतयैव तीतेः फलमे- 
दाभावात् । तथा हि वनिताः इत्यादौ मगवत्या चतायाः साद्यख संचा- 
रिणीतवेनामावो मा माङञीदिति तयोः साधन्यनेव द्यित कविना तायाः 
संचारिणीत्वं कल्पितम् । नन्वत्र भगवद्यः अन्यदुपमानं नास्तीति प्रतीयते ४ 
अनन्वयादिवदुपमानान्तरनिषेधस्य वाक्यार्थत्वात् । भम् । एवसुपमेयस्यापि 
वैिश्वकल्पने उपमेयान्तरनिषेषफरत्वं वाच्यम् । समानन्यायत्वात् । ¦ तयथा 
दृढारोपे रूपके विषयविषयिणोरभेदमेव द्रढयितुं कस्यचिद्धर्मस्य हानिराधिक्यं वाः 
छलयते तथेहापि सामान्यदाव्योयिव कस्पिततवं हेयम् । अत्राप्मेदारंकाराख्या- 
रँकारान्तरतवं न वाच्यम् । रूपकेणैवास्या विच्छिततेः संगृहीतलाच् । विषयविष- 
विणोरभेदो दि रूपकसतत्त्वम् । स एव चात्र दार्व्यैन प्रतीयत इति को नामास्य 
हपकार्रयग्भावः । अभेदमाव्रप्रतीतौ रूपकम्, नियतधर्महानावन्यतः सर्वतोऽ 
प्वमेद्तीतावमेद् इति गतीतिगेदोऽपयलीति चेत्, न । एवं सति तावदभेद्- 
अतीतिरत्राजुगता । यस्तु विषः सष्रषगभेदत्े व्यवस्थापकोऽस्तु न प्रथगलंका- 
रत्वे । नहि शावञ्यता(शेमात्रेण गोत्वमश्चलव्यपदेदयं भवति । ̀  एवं च शी 
 तवि्रहः कामो वसन्तः सार्वैकाटिकः । जहार हृदयं कामी निलपूणैः सुधाकरः” 
यदौ रहीतविम्रदतदिनियतस्य धरमस्यभिक्येऽ्यलंकारानतसैसङ्ः । इयं च. 
एालादिनायन्तमेदेति तदरन्विसवरभया् मपितम् । पकस्यैेतयादि ४ 
नल सास्याभरयाणामलंकाराणां क्षयि मस्तततवात्साददयस्योभयनिष्ठतवनैव- 

१. भवन स.क नाखि, २. “जगा, ख, `, ` 
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वाच्याभिमायेण पूरवरूपावगगः । एकल तु ॒विरुदवधर्मसंसगों 
द्वितीयसत्रहचारिनिवृत्यथैः । अत एवानन्वय इति योगोऽप्यत संम 

वति । यथा-- 
शुदधऽैनोऽरजुन इव प्रयितप्तापो 

भीमोऽपि मीम इव वैरिषु मीमकमां ॥ 

सखभवदेकसय च तदभावात्कथमिहातदाश्रयसयाप्यसखय वचनमिलाश्का-- 
बाच्याभिप्रायेणेत्यादि ! पूर्वैरपेति । सादस्याश्रयत्वसेलर्थः 1 असेव 
यत्र शव्द सादृश्यप्रतीतिः । सुखं चन्दर इनेखादिवदेवात्रोपमानोपमेयत्वस्य' 
 वाच्यतयोपनिवन्धनात् । अत एवाद्--वाच्यामिपरायेणेति । न पुनवैस्त्वमि- 
आयेगेलरथः । वस्ठुतो धेकलैव साघ्यतिद्धपर्मल्पत्वासंभवादपमानोपमेयत्वेऽपि' 
विरोधः खात् । इयं शान्दमेव साददवालगममाभिेहास ठण् नलु यये- 
मेकस्योपमानोपमेयत्वं विरष्यते तत्किं वस्तुवर्देन निष्फेन चैतेनेलाशङ्षाद 
-पकस्येत्यादि 1 एवं चास्य दवितीयसत्रह्मचारिनिदृततरेवाटंकारतप्रिष्ापकं 
अमाणम् । अन्या पुनरनास्ारंकारत्वम् । यथा -तस्याक्यैव परिपालयतः मजा 
ओ कर्ोपकग्डपठितंकरिणी जरेयम् । यद्मरपमिव मामजुशास्ति सोऽयमयापि 
लन्मयि युरोधैरपषपातः ॥° अत्र ययैव यर्मरूपं मा गरन्वशात्तैवायाप्यनु- 
ऋतीति सत्यप्येकसोपमानोपमेयत्वे द्वितीयसव्हमचारिनिव्तप्तिपत््यभावा- 
जायमलंकारः । एैकलैवावस्थामिदेन च विद्धसाध्वधर्रंभवानोपमानोपमेयलसख 
विरद्पमेखंस्ैः । अत एवेति । बिरदधपर्मसंयोगात् । एकव िद्धसाथ्य- 
रूपेणोपमानोपनेयत्वेनावियमानोऽन्वयः संबन्धो यत्र स तथोक्तः 1 अनादन्यो 
दे अयित्तापो नास्तीति दवितीयसत्रहमचारिनदतिरत्र जीवितमता अतीयत. 
एव । अत एव कार्तवीर्य खसत्वयोरुपमानसूपयोरयतीतेः छदमेवैतदुदाहरणम्। 
दैततिभभेत॒म्मि जए इन्दरमहिकासदस्तमरिभम्मि । अहर णवर तिरा, 
वामां दाहिणद्स्स ॥' इयादौ चानन्वयोदादरणतवं न वाच्यम् । अत्रानयाधै- 

करसैव खपे नालि, २. “तावन्मात्रे जगति इनदरमहिातदलमरिते + 
अनुहरति केवरं तस्या वानार्भ ददिणा्थ् ॥” इतिच्छाया, 
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न्य्रोधवतिनमथाभिपतिं कुरूणा 
ससरासनार्थमिव जममतुरादरेण ॥ 

द्वयोः पयोयेण तसिलुपमेयोपमा ॥ 
तच्छब्देनोपमानोपमेयत्यवमर्षः । पयौयो योगपयामावः । 

चान्या्खोपनीयमानत्वेनोपमाया अमिधीयमानतवात् । अख हपमानान्तरनिषे- 
घपर्यवसास्यभिधीयमानमेकसैवोपमानोपमेयत्वं खरूपम् । न च तदच शब्देना- 
भिभीयतेऽपि लु व्यज्यत इति अतीयमानतैव येति न वाच्यत्मसेति वाच्यम् । 
एवं ह्यंारनेर्विषयापहारः सयात् । एवम् शन्धेन सिनधुरधुरर वक्तमेश्ीमैरा- 
 वणधशतयोऽपि न रिितात्ते । तत्वं कंचभ्रिनयनाचलरत्मिपतिखीयमतिच्छविषु 
सूथपतितवमेषि ॥* इलत्ापयनन्वयो न वाच्यः । खीयपतिविम्बैेव साद्यमती- 
तेरदरन्धस्याप्यमावात् । यदि नाम चैतल्यतीयेत तदप्यस्य यतीयमानल्वं स्यान्न 
वाच्यत्वम् । यथोक्तन्यायात् । एवं च तदेकदेरोनावसितभेदेन वेलैपाख उपमा- 
नतया कल्पितेनैव सादरयमनन्वय इलयेव त्वया सूत्रणीयम् । श्रसमानमिवौ जांसि 
सदखेगोरवेरितम् । नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्पुमान् ॥* इतर 
सुखः ुंस्वारोपादनन्वयरूपकमिति यदन्यै तदयुक्तम् । एकलैव विध्यङ्वाद- 
मावेनावस्थानादारोपामावात् । द्वयो रित्यादि । दोरत्ुपमानोपमेययोः, न 
सनर्िसंख्याकयोः । तेन, “कान्ताननस्य कमल्स खधाकर पूर्वं परस्परमभूदु- 
प्रमानभावः । सयो जरातुहिनराहुपराहतानामन्यः परस्परमसावरसः प्रसूतः ॥* 

इत्र त्रयाणामप्युपमानोपभमेयतवंस्थितमस्या एवाङ्गम् । तच्छब्देनेति तस्मिननिष्य- 
नेन । धौगपयाभाव इति कमरूपत्वात् । अत इति यौरपदयाभावात् । स चं 
वाक्यभेदः शान्द आच । तत्र चाव्दो चया--रजोभिः सन्दनोदुतगनेश' 
-घनसंनिभैः । युवस्तरमिव व्योम ुर्वन््योमेव भूतलम् ॥* अत्र भुवस्तकं व्योमेव 
ङर्वभिति वाक्यपरिनिषपततेः स्फुट एव शाब्दो वाक्यभेदः । आर्यो यथा--भव- 
त्यादाश्रयादेव गा भक्तिश्च शाश्वती । इतरेतरसाटदेयञमगामेति वन्यताम् ॥* 
जत्र स्ुटेऽपि शब्दे एकवाक्यत्वे गङगा भकिवद्वकतिथ गज्ावदन्येलस्तेवीनौ 

२. आभाननपिणः ख „२. थो ल. ३. ममल हनेगनन त वल 
मौयम्, क. ४, “सन्दनोलर्मः° क. ८ 
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अत एवात्र वाक्यभेदः । इवं च धर्मस साधारण्ये वस्तुपरतिवस्तुनि- 
देशो च द्विषा । 

आये यथा-- 
खमिव जं जलमिव खं हंसश्चन्द्र इव हंस इव चन्द्रः । 
कषुदाकारासतारासाराकाराणि कुमुदानि ॥' 

द्वितीये यथा-- 
श्सच्छायाम्मोजवदनाः सच्छायवदनाम्बुना । 
वाप्योऽङ्गना इवाभान्ति यत्र वाप्य इवाङ्गनाः ॥' 

सदृशानुभवाद्रस्तवन्तरस्पृतिः सरणम् ॥ 
दस्लम्तरं सद्मेव । जविनामावाभावात्नानुमानम् । यथा-- 

वाक्यमेदः । अस्या शवोपमानान्तरतिरस्कार एव फठम् । अत एवोपनेयेनोपमा 
इलस्या जन्वथामिधानम् । यत्र पुनरपमानान्तरतिरस्कारो न तीयते ततर नाय~ 
मकारः । यथा--सविता विधवति विचरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः ॥ 
यामिनयन्ति दिनानि च खखडुःखवदीकते मनति ॥° न दयत विधुसविव्रादीना- 
सुपमानान्तरतिरस्करणं विवक्षितं किं त॒ खखडुःखवरीकृतमनसामेवं विपरीतं मव 
तीति! साधारण्य इति । एतच धर्मस्य निरदेशानिर्दशरूपपकद्रयागूरकत्वेनो- 
क्तम् । तत्र नर्दशप्े साधारप्यमस्ि तथाप्यत्र सहृभिदेशेनैवाजुगतलात्तुपलम्भः 
सट इलत्र भावः । अनिदेशपक्े ठ वास्तवमेव साधारण्यम् । यदसा खमिव 
जलमिलाचुदाहतम् । घर्मखालगामित्वे ठु यथा--(कमख्व मतिर्मतिरिव कमला 
तनुरिव विमा विभेव तनुः । धरणीव शतिधूविरिव धरणी सततं विभाति बत 
यश्य 1 अत्र॒ विभातीति सछ्ृनिदि्टम् । वस्तुपरतिवस्त॒निरदश् पू्ैवदिहापि. 
छद्सामान्यरूपत्वविम्बपरतिविस्बभावाभ्यां द्विधा । तत्र॒ बिम्बप्रतिबिम्बभावो 
अन्थकृतेवोदाहृतः । तत्र हमम्मोजवदनयोवम्ब्रतिविम्बभावः । जदसामान्य- 
रूपत्वं यथा--तदव्यना युगपदुन्मिषितेन तावत्सयः परस्परतुामधिरोहता दवे १ 

““वदमिषितं बोदधः--“सदृशादष्टनिन्तायाः स्छतिवीजस्य धकाः" श्ति {" 



अरंकारसर्वस्वम् । ५. 

'अतिशयितघुराघुखमावं शि्यमवोकय तवेव ठुस्यरूपम् । 
कुरिकघुतमसद्विषं प्रमाये धरतधनुषं रघुनन्दनं सरामि ॥ 
सादं विना तु ्पतिर्नायमंकारः । यथा-- 

“अउत्रानुगोदं सृगयानिद्रत्तसरङ्गवातेन विनीतखेदः । 
रहस््वदुतसञ्गनिषण्णमूरघा सरामि वानीरगृहेषु सुपः ॥' 

अस्यन्दमानपर्षेतरतारमन्तश्ठलव ् रचल्तिभरमरं च पद्मम् ॥ (अ) खन्दमा- 
नरचरिततेन छदसामान्वरूपतवम्। तारकम निम्बपरिनिस्यभावः । ज~ 
न्मेषभिपरायेण चालगाभितेति भेदन्रय्यपयतटुदाहरणम् । सद रोति । वस्लन्त- 
रमिवि सर्गमाणम्। खदशामेवेति } सादस्यस्योमयनिषठल्वात् । अतश्च सस्ममा- 
येनालभूयमानस, जदुमूयमानेन वा समर्ममाणस्यसादस्यपरिकलपनमयमलंकारः ॥ 
यदुक्तम्--यथा दर्येन जनिता साम्यधीः सर्यमाणगा। स्मर्थमाणकृताप्यस्ति 
तथेयं दस्यगामिनी ॥' इति। तन्रायः घकारो गन्धकृुदादरणे । तत्र हि शिशोरेव 
रुनन्दनेन सादृश्यं विवक्षितम् । दितीयस्तु यथा--^तस्यास्तीरे रधितशिखरः, 
सेश्रैरिन्नीकैः क्ीडादैकः कनककदटीवटन्रेकषणीयः । भरेहन्याः प्रय इति, 
सखे चेतसा कातरेण ्रषयोपान्तस्फरिततडितं लां तमेव स्मरामि ॥ अत्रावुमू- 
यमानेन मेधेन सर्गमाणस्य कीडाशैरस्य सादश्यपरिकल्पनम् 1 एवं चात्र सादय- 
सवोभयसंबन्धेऽप्यनुभूयमानेनैव घुनः स्यमाणपरतीतिेवतीत्यवसेयम् । नजु ययेवं 
तत्परसमातमरतिपत्तेः किं नेदमनुमानमिलारक्चाद--अविनाभवेव्यादि 1 
सअविनामाव्वाद्म्यानिलसादच यदा । अजुमूयमानस्मर्थमाणयोश्च तदभावः । 
शि्चरखनन्दनयोः सादसयपरिकल्पने चातिदायितसराख्रप्मावत्वादिधरमोऽदगाभिः- 
तेया निदिष्टः।वस्तुभतिवस्तुभावेनापि धर्मस्यायं भवति। ततर छदधसामान्यल्पतवेन' 
यथा--सान्द्रं सुदं यच्छतु नन्दको वः सोासलकषमीप्तिविम्बगैः । कर्वेनजसं 
यसुनाभवाहसलीलराघासमरणं सुरारेः ॥* अत्र॒ सोह्ाससलीटत्वयोरेकत्वम् । 
बिम्बभतिविम्बभावेनापि यथा--ू्नदुना भेषलवाड़तेन यां सद्रितां उन्दरि 
बीक्षमाणः । विवाहदोमानकधूमलेखामिलत्कपोलां भवतीं स्मरामि ॥" अत्र मेष 
र्धूरठेखादीनां बिम्ब्रतिविम्बमावः । एतदेव सादस्यनिमि्लं रथव अलुः 
दाहरति--खाडश्यमित्यादिना । सट सालुभवाभावाततसतेनं सदस्यक 

` २ श्ृतिगामिनी" ख, 
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जत्र च करवृनिरोषणानां सर्तव्यद्ामावित्वे सतदशामानिखम- 
समीचीनम् । प्रयोरंकारसय तु साश्यव्यतिरिक्तनिमिरोत्थापिता स्यृति- 
विषयः । यथा-*अहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्" इति । तत्रापि 
विभावायागूरित्वे न खशब्दमात्रप्रतिपयत्वे यथा--“अत्रानुगोद् 

इत्यादि । 
शवरोऽसि तदा ठार पतितप्रा्रहारो युधि 

स्फीताखक्ुतिपारलीक्ृतपुरोमागः पराम्पातयन् । 
तेषां दुःसहकारदेहदहनमोदधूतनेत्ान 

ज्वासरी मरभाखरे सररिपावसतं गतं कौतुकम् ॥' 

त्वम् । स्तेव्यदशाभावित्व इति 1 सर्तव्यदशामाविलवं वाच्यं सदनाटले- 
ययः । अत॒एव वाच्यस्यावचनम् ।सपदशामावितवमिलवाच्यसख वचनम् \ 
यद्यपि समरृदशायामतीतत्वाकर्वविदोपणानां रखगयानिगरत्तलादीनामप्यतीतकालाव- 
च्छि्ञनां तद्धाम तथापि वर्तमान्लावच्छि्सय सर्विरेषणभावेनोपनिव 
ज्धततेषां तदवच्छिनतैव रतीयत इति यथोक्तमेव दूणदं युक्तमिति सदया एवं 
अमाणम् । अलुदाहरणान्तरमपि दशयति-म्रेयोटंकारस्येत्यादिना । शब्द 
खाय 1 साददयनयविरि संस्कारादिनिमततम् । तत्रापीति । एवं स्थितेऽपि 
सतीलययेः । विमावादागूितन परयोलंकारख् साय्यतिरिकिनिभित्तोतयापिता 
स्तिविंषयो न खदान्दमातरशरतिपातवे ुतिनिषय इति संबन्धः । तत्र बिभा- 
बायागूरिततव सतिर्यथा--अहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्* इति । खराब्दमात्र्- 
तिपायत्वे ययोदाहतम् “अत्रनुगोदं - इत्यादौ । अत्र॒ च चथा प्रेयोकंकारो 
मावघ्वेश्वाख यथा मिञविषयत्वं तथाग्र एव वक्ष्यामः । एवं च प्रलयुदादरण~ 
इयसयापि भ्रयोजनं मि्विषयत्वत् । कचि सादःनिमितापि स्छतिरवाकया 
येतवाजसिन्पर्यवसयतीवयाह--चिंष्ठो ऽसि -' इत्यादि । वस्वत्र जयापीड 
दशनम् । वस्त्वन्तरं ठु भगवहक्षणम् । अत्र॒ त्वदु्ीनमभिटषतां जनानां न 

१. “था, क-पस्तके नालि. 



अरंकारसर्वस्वम् । श्रे 

इत्यादो सशवस्वन्तरानुभावे शक्यवस्छन्तरकरणात्मा विरोषा- 
ठंकारः । करणस्य क्रियासामान्यात्मनो दरदनेऽपि संभवात् । मतान्तरे 
काव्यलिङ्गमेतत् । तदेते साद्याश्रयेण भेदामेदतुल्यतवेनाङुकारा 
निर्णत संमत्यमेदपाधन्येन कथ्यन्ते-- 

अभेदप्राधान्ये आरोपे आरोपविष्यानपहे रूपकम् । 
अभेदस्य पराधान्यद्धेदस्य वस्तुतः सद्भावः । अन्यत्ान्यावांप 

त्वर्नावाभिरेवाभूयावत्तेयामसंभव्यं भगवदशनमपि जातमि्यदाक्यवस्न्तर- 
करणम् । विशेषाटंकारस्य ह्यशक्यवरत्वन्तरकरणं रूपम् इह पुनरयक्यवस्तवन्तर- 

दश्च स्थितमिति कथमत्र विदोपालेकार इत्याशक्नाद--करणस्येत्यादि । एतच 
म्यगमकभावमाभिलयन्यैः कव्यलिज्तवेनभ्युपगतमिति द्दीयिुमाह--मता- 
न्तर इत्यादि । एतदिति सरणम् । मतान्तर शयौदधटे । युक्तम्--श्ुतमेकं 
यदन्यत्र. रतेरुमवख वा । देतां अरतिपयेत काव्यलिङ्गं तदुच्यते ॥ ° इति । 
इ घुनरमम्यगमकभावादचुमूयमानस्मर्गमाणव्यवदारोऽपि विदिष्यत् इति प्रथगलं- 
कारतयैतदुक्तम् । एतदुपसंहरलन्यदवतारयति--तदेत इत्यादि । एत यु 
पमादयाशचतवारोऽठंकाराः । संभ्रतीति । भेदामेदवुल्यलाश्रयालंकारानन्तरम- 
मेदभथानं ककषयिलुसुचितत्वादवसरथापानिलर्ः । तत्र तावल्मथमे रूपकं लयति 
--भमेदभाधान्य इत्यादि । वस्तुत इति । न ल॒ मतीतितः । सद्धा 
इति । प्रभानाप्रधानयोः संबन्धिराब्दत्ाव् । अन्यत्रान्यावाप आरोप इति । 
अन्तरेति अकृते सुखादौ । अन्यखेलग्रकृतस्य चन्दरदिः । स॒च सामानाधिकर- 
ध्येन वैयधिकरण्येन च निर्देशे भवति । न ठ सामानाधिकरण्येन निदेश एव 
सः । एवं दि--थाताः कणादतां केचित्” इलादावारोपसद्धावेऽपि न सामाना- 
धिकरण्यमत्तीति व्याधिः स्यात् । आर्यं सामानाधिकरण्यमसतीति नाव्यापिरिति 
चैत्, न । भिन्नयोः सामानाधिकरण्येन निदेशे ह्यारोपलक्षणम् । न च तदत्र 
निदि वैवभिकरपयन नि्ेशततसयायवसेयतत् । अयाबसायो निदेश नक 
स्म् ॥ वप्तिपेषात् । नीठञुतललमिलयादावपि गणचातिरूपतवन . नियोन 
त्पखयोः सामानाधिकरण्येन निर्देशादारोपः ग्रसज्यत श्यति चयात् । न 
चारोषे मिनञयोः सामानाधिकरण्येन निदेश उ्यत इत्यसंमवोऽपिं । इति न निर- 
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जारोपः । तस विषयविपष््यवष्ट्धतवाद्िषयसयापहनेऽपहुतिः । अन्यथा 
उ विषयिणा विषयख सूपवतः करणारपकम् । सामये लनुगतमेव । 

वद्मेतदारोषलक्षणम् । ययेवं तत्दब्दे शब्दान्तरमये वा्थान्तरमारोप्यत इति, 
चेः । तव न ब्द चब्दान्तरारोपः । सुखरब्दादेशन्दादिसपतवेनाती- 
तेरनयोन्यविविक्तखविधरान्तरपोपलम्भादिति भवद्धरेवोक्ततवात् । किं तेऽर्था 
न्तरारोपः । स च अयोजनपरतया तथा निरदिदयते न भ्रान्त्या । अत एव छक्ति 
छायामिव रजतारोपो न सुखे चन््रारोपः । तस्य॒ खरसत एवोत्थानेन ्रमरूप- 
स्वात् । अत एव तव्नारोपविषयस्यारोप्यमाणेनाच्छादितत्वेन प्रतीतिः । इह पुन 
-जौनान एव किबन्रविषिक्तं युवं तत्र भ्रयोजनप्रतया च्द्रर्थमारोपयति 1 
अत एवोक्तमारोपयिषयानपडव इति । भवद्धरप्येनैवारयेन परतिपादनभ्मोऽयं 
न आान्ताप्रतिपत्तिरितयादुक्तम् । तसेख रोपस्य विषयः अकृतः विषयी च्रकृतः ॥ 
साभ्यामवष्भलं युम् । यडुकम् --“ारोपान्या ठ यननोकतौ विषयी विषय 
लया" इति । अन्यथेति । अपे । एवमतेनापहतिरपकयोदोभुः 1 
आहुरिति दण््यादयः । अतश्च साधर्म्सद्भावात्तदनुयायिभेदुत्रानुमाितत्वम- 
प्वख जेयम् । यथा--कददिपककमबुमदितैदनाम्बुमिंभ्छतं संखमरा्न> 
सुशकालिकमलं गण्डोपधानं रतेः व्योमानोकदपुलयुच्छमलिभिः संछादमानोदरं 
पद्यैतच्छशिनः खुधासहचरं विम्बं कलद्धाडितम् ॥' अत्र॒ कलस्य दानाम्न्वा- 
दिभिः प्रतिबिम्बनम् । लाग्ितत्ाह्धितत्वयोः छदसामान्वरूपत्म् । सुषासद- 
चरतवसालगतत्वाद्गमितेति भेद्रयाज्राितत्वम् । अनेन च सादस्यनिमित्त 
`एवारोपो रूपकमिलुक्तं भवति । केषां चिदपि संबन्धान्तरहेतुरप्यारोपो रूपकाङगमे- 
चेति मतम् । यदादालंकारभाष्यकारः--क्षणापरमार्थं यावता स्पकखरूपः 
इत्युपक्रम्य सारोषान्या च साट्द्यादवा संबन्धान्तरा्ा' इ्यादि । स ठु यथा-- 
“अद्तकवटः शोभारादिः अमोद्रसभ्रपा सितिमशकटं ज्योत्लावापी तुषारषर- 
दका । मनसिजवृसी -हारश्रीविमानमदो ल॒ भो निरवविदलश्द्या दः कृती! 
खगकेतनः ॥' अत्रेनडुप कारणे का्रूपायाः श्रदाया आरोपः । अन्धका 
छंकारानुसारिष्यमत्र श्रददेतुत्वच्छरदेलमिधाया गरिषेणेकसिन्ननेकवरूवारोपा- 
न्मालाल्पकमिल्यमिदतायमेव पक्षः कटाकितः । नल॒_चाष्यवसायगमौणामप्य- 

१, काइमीरिकमहाकविजक्गभणीतसोमपारबिङासकान्यरीकायाम्. 

| 



अटंकारसर्वसखम् । ४५ 

यदाहुः-“उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते इति । आरोपाद- 
मेदेऽध्यवसायः प्रकृष्यते इति पश्चा्तन्मूलांकारविमागः । इदं तु 

निरवयवं सावयवं परम्परितमिति त्रिविधम् । जाचं केवरं मारारूपकं 
चेति द्विषा । द्वितीयं समसलवस्तुनिषयमेकदेशनिवतिं चेति द्विषेव । 
तृतीयं छि्टकषिष्टशव्दनिवन्धनलरन द्विनि्ं॑सञ्लेकं केवरुमास- 
रूप्कलाचतुर्विषम् । तदेवमष्टो रूपकभेदाः । जन्ये तु प्रसेकं 

वाकयोक्तसमासोक्तादिमेदाः संभवन्ति तेऽन्यतो द्वयाः । क्रमेण 
यथा-- 

दास्ते कृतागसि भवदयुचितः प्रभूणां 
पादमहार इति सन्दर नासि दृघे । 

उचकतटोरपुरुकाङ्रकण्कतर- 
यँस्ियते तव पटं ननु सा व्यथा मे | 

कंकाराणामभेदभाान्ये सति ग्रयममारोपगमां अरंकाराः किमिति लक्षिता इलया- 
शङ्ाद--आरोपादित्यादि । चशब्दोऽन्यारंकारपेक्षया भेदससुचयारथः \ 
विष्रयद्योतकस्ुडाब्दः । अवयवेभ्यो निष्कान्त आरोप्यमाणो यत्र तत्तथोक्तम् । 
सदावयवैरारोप्यमागो वर्ते यत्र त्तोकतम् । परम्परयैकस्य माातम्यादपरस्या- 
रूपणत्वमायातं यत्र तत्तयोक्तम् । आयमिति निरवयवम् । माला चैकसयानेकस्य 
बनिकारोपाद्धवति । एवं परम्परितत्वेन मालार्पकं हेयम् । द्वितीयमिति सावय- 
कम् । समस्तमारोप्यमाणात्मकं वस्त्वभिधाया विषयो यत्र तत्तोक्तम् । एकदेदा 
आरोपगिषयाणामयातदातलमक एवारोपयमाणपरयोजनभिपादनाय तद्रूपतया 
विवे परिणमति यत्र तत्तयो्म् । तृतीयमिति परम्परितम् । यद्यपि शछेषनिः 
बन्धनेऽस्िन्गुणक्रियात्मकषर्मनिबन्धनस्य सादद्यस्थासंभव एव । तथापि शदेः 
मात्रहृतमेवाभेदाध्यवसायतः सादं रायम् । अन्य इति एतद्ेदाकल्यतिरिक्ताः 
सेभवन्तीति विरेतनांकारन्येषवेव । न युनर्षन्त इति भाव । तत्र हि तेषां 



६ काव्यमाला । 

'ीयूषमखतिर्मवा मखभुनां दात्रे तमोढनये 
ख्गञाविमनस्ककोकवदनस्ता श्रणाटीरता । 

द्विमावः सरकामकख किमपि प्णश्वरीसागसा- 
माशातन्तदश्चति प्रतिपदि परलेयमानोखनुः ॥ 
“विलतारञञालिनि नमसतदपृतरपत्र 

न्दोज्वररभममसंचयमूरिभक्तम् (2) । 
गज्ञारङ्गवनमादिषटुःदिगवं 

जग्धं मया नरपते कठिकारकणं ॥' 

तत्वेऽपयेतद्ेदाटककृतमेव वैचित्यं तीयते । तथा च--ादः करमोऽतर यु 
 जगपतिरयं भाजनं भूतधात्री तैका समुदः ककिर तवर्तभरोदः ॥ 
रचवण्ट्चरबेगैगनमटिनिमा कटं दयमाना वैरिपरेणी पतङ्गा ज्वलति नरपते 
त्व्मतापमरदीपः ॥' इलत्र सलयपि वाक्यार्थत्वे समस्ववस्तुविषयङृतमेव वैबि- 
ज्यम् । कमेणेति यथोदृम। दिगाबः सरककलेलवर च वावयाथंपयौलोचन- 

1 येन्दोः सरकर्भलवायोप्रतीतेः ङटिक्लादनेकधर्मनिमित्तं सादङ्यमेव संबन्धः 
-इन्दोधकस्य बहव आरोपा इति माखल्यकम् । अनेकस् लु यथा--वाह् बाल- 
खगालिक कचतटी मागिक्यदम्यं सतेर्ाशीकशिका नितम्बफककं ` हासः 
खधानिशैरः । वाचः कोकिकदूजितानि चि्रातोुवशवामरं त्ाननसङुरङ्- 
द्यावकदलञः किं किं न लोकोत्तरम् ॥ अत्रनेकषामनेकारोपाद्रूपकमाला ॥ 
इयं च शेषनिवन्धनापि दस्यते । वथा--नेतरे सुष्करसोदरे मधमती वाणी 
 विपादा मतिचेतो याति नदीनतां करयते शोणलरमस्याधरः । चारित्रं नलु 
पापलूदनमहो मामेष तीरथ्रयः स्नातुं वाच्छति भूपतिः प्ररमतीवोष्णोदकं 
वल्गति ॥° अघनानेकेषं श्य अनेक आरोपिता इति ष्धिर्थल्पक्माा । आमा- 
 तीलत्र समासोक्तिमन्ये मन्यन्त इुदादरणान्तरेणोदाडियते । यथा--भवतवं- 
विलुपभ्निवमलुपमाभोदमधरौ सिन्वज्ानाविषयवनराजीिकसिताम् । भवो- 
याने भक्त्या तव सह विशेषोहतितया विदन न्नः स्यामनुखतविवेकप्रियसखाः॥* 

२. शरनवसंचमः क, 



अंकारसर्वस्वम् । ४७ 

आभाति ते क्षितिभृतः क्षणदभभेयं 
निरसिशामांसरुतमाठ्वनान्तठेखा । 

इन्ुद्विपो युधि हेन तवारिकीती- 
रानीय यत्र रमते तरुणः प्रतापः ॥ 

क्षितिृत इत्यत्र शिष्दं परम्परितम् । 
` किं पञ्मख रवि न हन्ति नयनानन्दं विषते न वा 

बृद्धि वा ्षकेतनख कते नारोकमत्रेण करिम् । 
वक्गन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशरभ्यद्धतो 

दषः स्ादरतेन चेदि तदप्यसतयेव बिम्बाधरे ॥' 
अत्र वक्रेण रूपणमदेतकम् ।पीयूपेणाधरामरतसख शिष्टशब्दं रूपणम् | 
धविद्भनमानसहंस वैरिकमलासंकोचदीकत्युते 

दर्गामागणनीरलोदित समिर्खीकाशैश्वानर । 
सतल्यपरीतिविधानदक्ष विजयपराग्मावमीम प्रमो 

साम्राज्यं वरवीर वत्सरशतं वैरिच्ैः क्रियाः ॥' 
जत्र खमेव हंस इत्यारोपणपूरवैको मानसमेव मानसमित्यायारेष' 

इति शि्टशव्दं मालापरम्परितम् । 

अक्तेनौयिकारोपस्याशान्दत्वादेकदेराविवर्ित्वम् । “ीयूषस्याधराशतेन शिष्ट 
ा्दनिरूपणम्' इति ठेलककस्पतोऽयमपपायो हेयः । अधरायृतसय हि पीयूषेण 
निरूपणमव्र स्थितम् । अतच “अधरादतस्य पीमूषेण श्िष्टब्दनिरूपणम् इति 
ठे आह्यः । अत्र॒ च पीयूषवदय्तशब्दस्या घररसावाचकत्वमन्ये मन्यन्त 
इयुदादरणान्तसमुदादियतेः । यथा--अलकिकमदाोकपकाधितजगशरय ६ 
स्तते देव सद्रशमुक्तारलनं॑ न कै्मवान् ॥ अत्र सुकारलनमि्यायोमपूको व॑ 
एव वंश इ्यारोष इति शवाब्दं केवरपरम्परितम् । बिद्दिदाद्वंखरूपणामा- 



1; काव्यमाखा । 

श्यामि मनोवाकयिः दारणं करणात्मकं जगन्नाथम् । 
जन्मजरामरणाणैवतरणतरण्डं हराङ्चियुगम् ॥ 

परयको राजरक््या हरितमणिमयः पोर्पाव्ये्तरङ्ो 
भममत्य्िवंोल्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपटः । 

स॒द्रामत्रासताम्यन्मुररुपतियसोदंपनीसम्बुवाहः 

ज्ञः क्मासोविदह्ः समिति बिजयते मारवाखण्डरुख ॥' 
अत्र क्षमासोविदह इति पर्परितमप्येकदेाविवति । एवमाद्- 

योऽन्येऽपि भेदा टेशतः सूचिता एव । इदं वैधर्म्येणापि दस्यते । 
यथा-- 

हातम्यान्मानसरूपणेति परम्परितम् । एवमरणवरूपणा तरण्डारोपस् हेतुरिति पर- 
्परितम् । पर्यङ्क इल्रैकस्य बहव आरोपा इति मालापरम्परितम् । अनेकख तु 
यथा--्ीश्रीधरोरःसथरखेनदुखेला श्ीकण्ठकण्ाज्नतडिच गौरी । शकारिपद्मा- 
करराजहंसी शची च यो यच्छतु मङ्गलानि 1" अत्र बह्ूनामनेकारोपात्परम्परि- 
तमाल । पवमाद्य इति । परम्परितमप्येकदेशविवतीलवं्रकाराः । सूचिता 
इति । एतच द्ानादेव । ततश्च सावयवं दिमिधमपि शिं दयते । तत्र सम- 
सतवस्तुविषयं यया--विदैवनतो्दकडडं  फुरन्तदन्ताकारवहलकेसरपभरम् । 
प्हरिमचन्दलोए दिं कुसुएग खुरदिगन्धोग्गारम् ॥" अत्र कुमुदस्य श्िष्टलम्। 
एकदेशविवाति यथा--त्तारामौक्िकागकरपुलकिते चन््रिकाचन्दनाम्भोदिगधे 
स्पिदसतस्थितकरकपयोषौतमाकाशाटिञम् । तोयाधारे प्रतीति च्ुतवति दिन. 
दिम्बनिमाल्वपग्े तस्याचुणडरीकं व्यधित हिमकरे सल्रं मूध कालः ॥ 
अतर कालविषये पूजकादिरारोप्यमाणो न शव्द इलयकेशविवतितवम् । तोया- 
चारस्य समुदनि्मात्योदकमाण्डवाचकत्वाच््टतवम् । कविचामेदमेव द्रढयितुं 
विषयिणो निभेधपूवमारोप्यमाणत्वेन तदीयख वा भेदहेतोर्मख हानिकल्पनेना- 

२. शविव्योदल्ुरं ुरदन्ताकालररकेसरम्करम् । ^“ """चनदरालोके हसितं 
इखदेन रभिगन्पोदारम् ॥ इति च्छाया, 



अलंकारसर्वसम् । ४९ 

श्लीजन्यागुमरुखी खुचरिताटेख्यटयुमिचिरण- 
ज्योतत्ाकृष्णचतर्दशी सररुतायोगश्पुच्छच्छया । 

यैरेषापि दुराशया कलियुगे राजावरी सेविता 
तेषां शूलिनि भक्तिमात्रघुकमे सेवा कियत्कालम् ॥' 

सत्र चारोप्यमाणख घमिलादाविष्लिन्गवेऽपि कचिरखतोऽतंम- 
वस्संख्यायोगख्यापि विरयसंस्यालं प्रलेकमारोपात् । यथा--कचि- 

भिक्येन वा इढारोपत्वेनापीदं दृदयते । करमेण यथा--कटिभिया शाश्वदपा- 
लिताज्ावजञं शरज्ञातिषु द्यन्ती ! जाया निजा या नलु सैव छृलया छृत्या 
न ह्या सरल्सय धेर्मेः ॥ अव्र छया निषेधपू्व जायायामारोपिता । तजिषेधेन 
हि जायाया कया दा्येन साम्यं प्रतीयते । छृद्या तथा न खकर्मणि व्याभ्रियते। 
यथेयं तत्कर्मणीति ह्यत्र वाक्यार्थः । अत्र च यदन्ये विशेषालंकारमाहुलदभे- 
दालंकारनिराकरणादेव निराङृतमिति न पुनरायखते । हन्या य॒था--नेच- 
राणां वनितासखानां दरीगोतसङनिषक्तभासः । भवन्ति यत्रोषधयो रजन्यामतै- 
लपूराः खरतभदीपाः ॥° अत्रातैलपूरेण हानिकत्पनम् । आधिक्येन यथा-- 
रीयो छेष मेष्योऽभिराम्नायः पशचमोऽपि वा । अपि वा जंगमं तीर्थ घर्मो वा 
मर्िसंचरः ॥' अत्र तुरीयत्वदिथमस्याधिक्यम् । दठतरनिवदधम्टः कोषनिष- 
ण्णसख सदजमठिनिसय । कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः -॥ 
इटात्रापि दटारोपमेव रूपकं ज्ञेयम् । अत्र॒ दि छृपाणखेति समुचीयमा- 
नत्वैन॒निरदेशच्छाब्दस्यारोपदभरतीतेरप्याकारमात्रेण भेदु्ोक्तर्वाकयार्थपयौ- 
लोचनमादात्म्यात्िषिष्टसमस धमान्तरसदधावाभ्यव्ञानातयैवसाने दायै न 
विषयनिषयिणोसेभेदश्रतिपततिः । सैव च रूपकसततत्वमिति ` ेवोक्म् । 
अन्येऽपि भेदाः लयमेवाभ्यहयोदादायौः । वैधर्म्येणापीति । न केवलं साध- 
म्लः । अस च विच्छितिविषन्तरं दरयिदमाद--अभ्ेत्यादि । आबि 
चत्वऽपीयनेन घर्मिणः खरूपमातरपयेवतिततवेऽपि भम्यन्तरसंबन्धिनः , 
स धमान्तरस्यापि  खीकार इत्यावेदितम् 1. असंभवत्सं थोः 

£" ध्वे” ख. २. “हन्या यथा" खपुसतके नासि. ३. ख. 
४, 'ू्वोक्तमेवोक्तम्, क, ; न> 9.1 

४मन्सः 



५ काव्यमाडा । 

जटावल्कल्यवरग्बिनः कपिला दावाग्यः” इत्यादौ । न दि कपिर 
सनेहम । 

श्रमिमरतिम्सहृदयतां भरखयं मूच्छ तमः शरीरसादम् । 
मरणे च जल्दमुजगजं प्रसद्च कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥ 

इत्यत नियतसंख्याककायैविरेषोत्थापितो गररथपरभावितो विष 
शब्दे छेष एव । जरदसुजगजमिति रूपकसाधकमिति । पूर्व सिदध- 
लामावान्न तत्निबन्धनम् । निषादे शिष्टशब्दं परम्परितमिति छेष 
एवा्रेत्यहुः । 

मस्येति । ययघयकादि्यवहारदेतः संस्येति नीलया एकसित्पि द्ये तययोगः 
` संभवति तयाप्यनेकदर्यवतितवायमिमायेभैतटु्तम् 1 मलेकमारोषादिति अयममिः 
` पिलोऽयममिः कपिल इलेव॑रूपात् । अतशवारोप्वमाणस् कपिसुनर्बहुला- 
वोगादिषयरंख्यतवम् ।ष्टतानिबन्धनस् परम्परितस श्षदैककष्यं योयि- 
` ठमाद-्रमिमिति । भरमावित इति । प्रथममेव अ्तीतिगोचरीङृत इयर्थः । 
पूव सिद्धत्वाभावादिति । स्पकख शषदेुतात् । तजनिबन्धनमिति रूपक- 
निबन्धनम् । इतिशब्दो हेतौ । अतश्च ष एवत्ालकारो न_ परम्परितं ंपक- 
मिदात्र तालम् । चिन्लं चेतत् । यतः षसतावद्ाच्येदयोः पङृतयोरमङृ- 
वोः अृताभृतयोश्च भवति । अत्र॒ च न इयोः मकृततवं नाप्य्रछृतत्म् । 
वपासमये जलदस्येव जलस्य वणनीयलात् । भहृताभङृतयो्च विदोषणसाम्य 
एव शेषो भवति इट ठु विशेष्यस्यापि साम्यमिति शब्ददा्युत्थितस्य ध्वनेरयं 
विषयो न शेषख । अतश्च नात्र षालंक्ारः । नापि ध्वनिः । जकदयुजगजमिति 
रूपकमाहात्मयाच्छन्दराक्या गरला्सयामिधानात् । एवमत्र छिषटशब्दनिबन्धनं 
 जलदथुजगजमिति । र्पकान्तरेणापि गरलारथो यदि मतीयते तत्स ध्वोर्विषः 
ख्ादिदक्तम् । स्थिते तु जलद्युजगजमिति रूपके तन्माहातम्यादेव विषशब्दे 
दष्ाव्दनिबन्धनं रूपकम् । अन्यथा हि जलदमुजगजमिति रूपकं वयर्थ सयात् 

१, “रूपकमिलतुचिन्यं चैतत्, क, 



अटंकारसर्वस्म् । 1२ 

आरोप्यमाणख प्रकृतोपयोगितवे परिणामः । 
आरोप्यमाण रूपके ् रृतोपयोगिलामावासङृतोपरजकलेनैव केव 

लेना्वयं मजते परिणामे वु प्रहृतात्मतया ारोप्यमाणसोपयोग इति 
म्रृतमारोप्यमाणरपत्वेन परिणमति । आगमानुगमविगमख्यालमा- 
वातसाख्यीयपरिणामैदकषण्यम्। तल सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्वपर- 
येोगदवैविध्यम् । जो यथा-- 

(तलो मृतेदमोछि्जममरघुनीमासनासी तृतीय- 
सो सोमित्रिव्ीमयमुपहतवानातरं नाविकाय । 

व्यामम्रादलनीमिः शवरयुवतिभिः कौठुकोद्चदक्ष 
छृच्छ्ादन्वीयमानस््वरितमथ गिरं चित्रकूट प्रतखे ॥' 

केत बिना टि गराः अतीयत इललं बहुना आरोप्यमाणस्येत्यादि । 
जारोप्यारोपविषयमावसाम्येऽपि रूपकादैरक्षयं द्दीयनेतदेव व्याचे-आरो- 
प्यमाणमित्यादिना । भरकृतोपर्जकत्वेनेति । यक्तम्-विषविणा विष- 
य्य रूपवतः क्रणाद्रषकमिति । भ्रृतात्मतयेति । यङृताज्तयेल्ः । उप- 
योग इति । तेन विना अकृता्खानिष्कततः । परिणमतीति । मकृतमभकृत- 
व्यवहारविदिष्टतयावतिष्ठते । मृतखरूपमात्रावस्थाने अकरणा्थनिष्पत्तेः । एव~ 
मनर मकरणोपयोनित्वाभावादितयारोप्यमाणस्योपयोग इति चान्वयन्यतिरेकाभ्यां 
अृतोपयोगित्वखासाधारणलं दतम् । असाधारणत्वख हि धमर ततव्यव- 
सापकताहक्षणत्वम् । अतश्च नास्येवारंकारान्तरेषु ्कृतोपयोशित्वम्। एवम्-~ 
आरास्यमन्यत्पुनरकभूतं ्रयांसि सरवाण्यधिजम्युषसते। पुत्रं मखात्मयुणालुरूपं 
जवन्तमी्यं भवतः पितेव ॥ इतरोपमायाम् । अत्रान्तरे सरखल्यवतरणवातौ- 
मिव कथयितुमवततार मध्यमं छोकमेञ्चमाटी इल्यादाुेक्षायाम् । भैन्दरमेह~> 
कलोहिमसपिकलदंसपरिज()कसरिलोच्छम् । मरगमसेवालोवरिगिगु 1 

“मन्दरमेवपदोभितशिकलदंसपरियु्सच्ठोत्स्गम् । मरकतथेवाखोपरिमिष- 
प्तू कमीनचतनामलुम,॥ इति "छाया, ¢ 



५ कान्यमाला 1 

अत्र सौमिन्रिमेषरी भृता आरोप्यमाणसमानाषिकरणान्तरसूपतवेन 
परिणता । मातुर भेत्रीरूपतया प्रकृते उपयोगात् । तद्र यथा 
समासोक्तावारोप्यमापं मङृतोपयोगि तचचारोप्विषयात्मतया तत्र खि- 
तम्, अत एव तत्र तव्यवहारसमारोपः। एवमिहापि ज्ञेयम् । केवरं तत्र 
विषययव प्रयोगः । विषयिणो. गम्यमानत्वात् । इह लु द्वयोरप्यभि- 
धानं तादाल्याच्तयोः परिणामितवम् । द्वितीयो यथा-- 

हिकमीगचक्वाअजुभभू ॥' इत्र च रूपके तथान्याठंकारेषवोचिलमेव नोपयोगः\ 
ओविलयं हि षिदस्य सतः मङृतार्योपलम्भकं भवति । उपयोगः पुनः सिदधावेव 
अक़ृताथंेतुां भजते इयनयोमेहान्भेदः 1 तथा हि--अनन्वये च रा्दैक्य- 
मौिलादावुषन्निकम् । सिस्तु काटातुासे साादेव योजकम् ॥? इटतरै- 
कलव दा्दैक्यसौचिलोपयोगाभ्यां भद उक्तः । अतश्चौचिलोपयोगयोर्भदम- 
जानद्धिः सर्वत्रैव अक्ृतोपयोगित्वमन्यैैदुक्ं तदयुक्तम् । तसमाद्रूपकादन्य एव 
परिणामः । इह एनः भ्कृताथखाप्रहृतायौोपमन्तरेण सिद्धिरेव न भवतीति 
ओृतोपयोगितैव मीत् । ्दादोऽम्मः अ्तिपचः यचयवान्बप्ः अणालो- 
वितः श्रासाः ङ्कितदीभवीपलतिकाः प्राणडन्नि ममं वपुः । किं वान्यत्कथयामिः 
रत्रिमिलं लन्मा्ैवातायने ह्तच्छ्ननिरुदचन्द्महससतस्याः स्थतिर्तेते ॥ 
अत्र हि चछत्रारोपमन्तरेण चनद्रातपरोध एव न भवतीति तस्य अङृतोपयोगि> 
तवम् । अतश्च अकृतममृततया परिणमतीति वैरिगामः । ययेवं तहिं सांख्यीय- 
परिणामाद्स्य को विशेष इलयाङ्ाह--मरोपे(गमे) त्यादि । जदरमान्तरं 
पैसपादतते यदा ययम् 1 ततत्वादप्रच्छुतो धमी परिणामः सच उच्यते ॥ इतिः 
संख्यीयपरिणामलकषणम् । भेन्रीरूपतयेति । भत्यातमतयेलधः । उपयोगा- 
दितिं । आतरमन्तरेण तरणायोगात् । अतश्च भृते यत आतरस्योपयोगखतश्च 
मृताया एव मैज्यालतका्यकापिवा्वदारारोपः । एतदेव टन्तसुखेनापि, 
सतिपाद्यति--तदत्रेत्यादिना । अत्रेति परिणामे । समासो्तौ चारोप्यमाणस, 

~." भक्तोपयोगिते च" क, २. ^तश्च' ख. ३. रणामः कसान्न मवतीलया- 
 शङ्याद--आगमेत्यादि । ययेवं तहिं सांख्यीयप्रिणामृ्षणम्› क. न 



अरुंकारसर्वस्वम् । ५३ 

५अथ पङ्गिमतामुपेयिवद्विः सरर्वकरपथाश्रितेरवचोभिः । 
कषितिभुर्पायनं चकार प्रथमं तलपतसतुरगमायेः ॥" 

राजसंषटने तूपायनमुचितम् । तच्चात्र वचोरूपमिति वचसां व्यथि- 
करणोपांयनरूपत्वन परिणामः. 

विषय संदिद्यमानत्वे संदेहः । 
अभेदप्राधान्ये आरोप इत्येव । विषयः भरकृतोऽथः । यद्विततिते- 

नापरृतः संदिद्यते । भप्रकृते संदेहे विषयोऽपि संदिद्यत एव । तेन 
श्तापरकृतगतस्वेन कनिप्रतिभोत्थापिते संदेहे संदेहारंकारः । स च 
व्िविषः। शदो निश्चयग्मो निश्वयान्तश्च । शुद्धो ख संशय एव 
पैवसानम् । यथा-- 

श्ृतोपयुक्तत्वम् । अछृतसि्छरधमेवाग्रकृतसाक्षेात् । आरोप्यमाणमपि तत्र 
अहृतावच्छेदकलेन स्थितं न इनराच्छादकतवेनेलाद--तश्चेत्यादि । अत 
एवेति 1 आरोपमिषयात्मकलवादेव ! तत्रति समासोक्तौ । एतदेव अकृते, योज- 
यति-पएवभित्यादि । ययेवं तदं समासोकिपरिणामयोः को विदोष इ्यारा- 
ऋगर-केवरुमित्यादि । तयोरिखमिषीयमानयो्योः । उचितमिति । 
उषु्तयेति शेषः \ विषयसयेत्यादि ! विषयविषयिगोः संबन्थियब्दलादिम- 
यस्यकतरविंषयिणोऽपय्ञपादन् अणम् । तेन विषयस्य विषयिणश्च संदेदमतीति- 
विषयत्वं सूराः । नय विषयदाबदेन विपयिशब्दसय संबन्थिरब्दलादाक्ेपेऽपि 
विना वचनमाजञपमा्ादविषयिणः कथं संदियमानता ठम्यत इवि चेद्, न । 
अनियतोमयाशावलम्बिविमरूपत्वादिषयमात्रगतत्वेन ेभवातवंदेहस्यान्यथोुप- 
पत्या विषयिणसतत्संबन्वित्वं कभ्यत एवेति यथासून्रितमेव ज्यायः । एतदेव 
विभज्य व्याचछे--बिषय इत्यादिना । च द्धित्तित्वेनेति । अन्यथा हाक 
तख निरविषयलमपरस्तुतामिषानङ्कणो वा दोषः सादिति भावः । तेन यिषयभि- 
त्तितया विषयिणामेव तथाभावो भवतीत्याशक्ाद--अभ्रकृतेत्यादि । विष 
योऽपीति 1 न केवलं विषयिण एव संदिह्यमानत्वं यावद्विपयसयापीलंपिश्- 
व्दार्थः । तेन कविद्धिषयिणामेव सेदिह्यमानत्वं कचिव् विषरयविषविगोर- 

च्व, च 



धष काव्यमाला । 

किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धि्ा नवा वही 
डीरमोच्छरितख किं रहरिका लावण्यवारानियेः । 

उद्राढोकलिकावतां खसमयोपन्यासविलम्मिणः 
किं साक्षादुपदेशयशटिरथवा देवस शृङ्गारिणः ॥' 

निश्वयगर्ो यः सं्योपक्रमो निश्चयमध्यः । संशयान्तश्च। स यथा- 
“अवं मार्तण्डः किं स खड तुरः सप्तभिरितः 

दानुः किं साक्षाससरति दिरो नैष नियतम् । 
तान्तः कि साकषान्महिषवहनोऽपाविति बिरी- 

त्समारोकषयाजौ त्वं निदधति विक्पान्मतिभयाः | - 
निश्वयान्तो यत्र संशय उपक्रमो निश्चये पयैवसानम् । यथा-- 

न्दुः किं क कलङ्कः सरतिजमेतत्किमम्बु कत्र गतम् । 

रल्तिसविलसवचनेषैखमिति' हरिणाक्षि निश्ितं परतः ॥' 
कविदारोप्यमाणानां भिना्रयतेन इस्यते । यथा-- 

प्यलंकारो भवेत् । उभयचापि सामान्यलकषणाजुगमात् । अनियतोभयां शावलम्बी 
हि विमशः संशयः । स च विषयिणामेव भवति । विषयविषगिोरेव संदिषमान- 
त्वात् । अत एव च अ्रकृताशरकृतगतत्वेनेति यथासंभवं योज्यम् । प्रतिभत्थापित 
इति न पुनः खरसोत्थापितः । स्थाणवा रपो बेलेवमादिरूम इयः । एतदेव 
अद्वयं विग्रणबुदाहरति--श्द्् इत्यादि । अत्र मकृतायालन्याः संदेदती- 
तिमिषयत्वामावाद्वषयिणां मजयौदीनाभेव सेदः । विपयविषयिपोरयेया-किं 
प्नं किसु खषाकरविम्बमेतव्कि वा ̀  लं छमहरं मदिरेशणायाः । यदुदयते 
मधुकराभङ्रज्कान्तिनेत्रदवयाचक्ृति काप्वमसुप्य मध्ये ॥" जत्र कृमहरत्वादिः 
समानो धमोऽदयामित्वेनोपाततः । कचिद्वस्ुतिवस्ठुभावेनापि भवति । यथा-- 
%किमिदमसिताछिकञितं कमलं किं वा सुखं खनीलक्चम् । इति संशेते लोकसत्वयि' 
खत्॒ सरोवतीगीयाम् ॥ अवाितत्वनील ॥" अत्रासितत्वञुनीत्वयोः शद्धसामान्यरूपलम् । अलि- 

१, तिरः क. २. पः ३. "मितेन क. 



अङंकार सर्वस्वम् । ५५ 

र्ता नु विविषालरुरौखा नामितं नु गगनं खगितं तु । 
पूरिता जु विषमेषु धरित्री संहता नु ककुमल्तिमिरेण ॥' 

सन्नारोपविषयतिभिरे शगादि तवोदिभिन्नाश्रयत्वेनारोपितम् । केः 
वित्त्वध्यवसायाश्रयत्ेन संदेमकारमाहुः । अन्ये तु नुदब्दस संभा- 
वनायोतकसत््वादुखेक्षामकारमिममाचक्षते-- 

साद््याद्रसत्न्तरप्रतीतिश्रान्तिमाच् । 

कचानां च बिम्वशरतिबिम्बभावः । एवं चास साददयनिमित्त्वात्समानधमनिक- 
भर्मनिमितत्वेन दविभेदलं न व्याकार्यम् । साद्यनिमित्तत्वेनैवाख संप्रदसिदेः । 
विभतिपत्यादिनिमिततान्तरववारत्वामावाच । भिन्नाशरत्ेनेति वैयधिकरण्येन । 
अत्रैव पकषान्तरमाह-केचिदित्यादि । अनेन च संदेहस्याध्यवसायमूलत्वमपि 
अन्कृतैवोक्तम् । तेनाध्यवसायाश्रयोऽप्ययं खरूपदेदफलानां संदिह्यमानत्वेन 
त्िा भवति । तत्र खरूपसंदेदो यथा--^रनिता' इयायेव । यथा वा-"एतत्त- 
रयु कैरवङ्कमदरे शारवीक्षायुरौ दिकान्ताुक्रे चकोरखहदि प्रे ठुषारल्िषि। 
करैः किमपूरि किं मलयजञेराकेपि कं पारदैरक्षालि स्फटिकोपलैः किमधटि 
यावष्टि्योरषुः ॥' अत्र कौसदीधवषिननः कूरपूरणादिनाध्यवसितत्वादध्यव- 
सायमूलत्वम् । देतसंदेहो यथा--देवि त्वचरणाम्बुजस्फतिविधौ गाठावधान- 
सां धनानां सरन्ति संततया ये वाप्पथाराभराः । क ते स्युशविरकार- 
भवितमवामर्करिावेगतः कं वासादितसुक्तिन्द्रवदनासंदर्शनानन्दतः ॥” अत्रा. 
श्हेतोरानन्दस्य संसारवियोगो सुक्तिसांसुख्यं॑चेति हेतद्वयमध्यवषितम्ः । फलः 
संदेहो यथा--ततान्ते पारिजातं किमु विषरयिलुं अष्टुमाकाशगञां किंखिदवा ̀  
चन्द्रसूर् कि विदरुयिढुं ेतरक्तन्नबुछा । रब्धं नकत्रमातरभरणभरसुत 
खगं वाभियोधं रोदः समस्तसखव गगपतिना खस्ये सोऽस्तु हसतः ॥" अत्र 
कैरिणो निष्यादनस् विषटनादिफलमभ्यवसितम्। त्रैवादिशब्दवश्रुशब्दस्य सभाः; 
वनायोतकत्वासक्षान्तरेमपि दर्ीथितुमाद--अन्य इत्यादि 1 अतश्च रचिताः 
वथः । पूत्राय ठ यशब्दो मितक॑मात्र एव व्याख्येयः। साखदयादिल्यादिषैः 
`` पा ख. २. जयगेनः इ. करणादिः क. ५. पतव कनि 
संभावना" क. ५. द क ५ ष ऋ 



५६ कान्यमाखा 

असम्यग्ञानलसाघम्याससंेदानन्तरमैसय ठ्षणम् । मन्तिधि्त- 
ध्मः । स विदयते यसिन्मणितिप्रकारे स आन्तिमान् । सादद्यपयुक्ता 
च अन्तिरख विषयः । यथा-- 

असम्यगजञनं लसाधम्यौदिति न घुनरारोपगभैत्वसाजालयाहक्षितमिति भावः। आरोपो 
हि विषयविषयिणोदगपदेकपरमातृविषयीकृतत्वे मवतीति नारोपगमें रमः कचिद्पि 
सभवति। छिकादीनां छक्िकादिरूपतयावगमे रजतायमिमानामावात् । नलु ्रा- 
न्तिधित्तथर्मैः स यास्त सध्रान्तिमानिति वते नयाय्यं तत्कथमलैकारखैतदमिधा- 
नमिलयर्याद-धरान्तिरित्यादि । स इति मणितिप्कारः अताकंकार न्ति 
सद्भाव उपचरित इति भावः। साददयम्रयुकतेति । न ठ “कामशोकमयोन्मादचोर- 
खपरायुपष्टुताः । अभूतानपि पद्न्त पुरतोऽवस्थितानिव ॥ इत्यायभिदितावान्त- 
रनिमित्तोत्यापिवेलयर्थः । अतश्च सादस्यनिमितैव घ्ान्तिरलंकारविषय् इति तातय- 
यथः । एवं च श्रासादे सा पथि पथि च सा ष्तः सा पुरः सा परमे सा दिधि 
दिशि च सा तदियोगाुरसय । हंहो चेतः तिरपरा नास्ते कापि सासा सा सा 
सासा जगति सके करोऽयमदैतवादः ॥' इवरैकस्या एव परिमिताया अपि योषितो 
गाढाुरागहेवुकं तन्मयताुसंधानं पआसादादावनेकतर दुगपत्मतीतौ निमित्तमिति 
न आन्तिमदर्टकारः । स हि मरासादद्वहमाहपतवेन प्रतीतौ स्यात् । अन्यसया- 
न्यरूपत्येन सम्यगभिधानात्मानिश्वयो हि ्रान्तिमहक्षणम् । न च प्रासादादि 
वहमात्वेन मतीयत इति स्फुट . एवायं विरेषालंकारस्य विषयः । अथ मासादा- 
दावभूताया अपि बदमाया दशैनाद्ान्तिरिति चेत्, जैतत् । एवं त्र ्न्ति- 
मार सया्ञालंकारः । गाढालुरागातमकनिमिततसाम्यात्खरसत एव सादादा- 
वसत्या अभि युवत्याः मतीतिसमुासाः । कविमतिमानिवतिलाभावात् । 'देव- 
मपि हषं पिदृशोकबिहरीकृतं श्रियं शाप इति महौ महापातकभिति राज्यं रोग 
इति भोगान्धुजगा इति नियं निरय इयादिमन्यमानं' दखादावपि न भ्रान्ि- 
मदकारः । तत्र॒ हि विषयानवयम एव निमिततसामयत्डरसत एव विषय 
अतीतिहतेत् । छकतकादीनां डक्तिकादिरूपतवावगमे रजतादयभिमानालुद्यादिति 
समनन्तरभेवो लात् ] दहं घुन्िषयरूपं भियमवगम्यापि धीहेग पितृ्तोक- 

१. (तस्" ख. २. भान्तिमच्छम्दः' क, 



अरंकारसर्वखम् । ५७ 

“जेष्ठ विम्बफढादायारुमरकेषूयाकजम्बूषिया 
कणौलृतिमानि दाडिमफलभान्त्या च शोणे मणौ । 

निष्पत्त्या सङ़ृटुत्पख्च्छददशामात्तछ्ठमानांमरौ 
राजन्गूर्जररजपज्ञरटकैः सवस्तृषा मूच्छितम् ॥' 

'विहटीकृतत्वाच्छापत्वेन भाव्यत इति विषमालंकारो ज्यायान् । दातुं वाञ्छति 

दक्षिणेऽपि नयने वामः करः कललं भोजंगं च भुजोऽ्गदं षटयिं वामेऽपि वामे- 
तरः 1 इत्थं खं खमदिितं भगवतोर्थ वपुः परयतोः साधारस्मितलाग्छितं दिशतु 
नो वक्षं मनोवाञ्छितम् ॥° इलत्रापि संस्कार एवा्ंकारो न भ्रान्तिमान् । अत्र 
हि मैगबला नेवर्या्नदानसतताम्यासद्रामेवरा्नदानानन्तरं॑ददिणनेत्ा- 
ज्ञनदानवासनादुरोधो जायत इति संस्कारसयैव वाक्यार्थत्वम् । अथात्र संस्का- 
रपबोधं बिना तदभावादज्नदानसंस्ररहेतुका भगवदरथसख खार्भलेनामिमानसूपा 
गवलया भ्रान्तिरेवेति चेत् , नैतत् । मल्युतात्र हि मगवदर्ैस्य तथातपेनैवावग- 
मादजनदार्मसस्कारो न प्रोहसुपागत इति कारणस्यैव स्लद्भतित्वा्त्कार्यस 
ज्मसखोत्पाद एव न संभवतीति न च्नान्तिमतोऽवकाशः। रूढ एव हि संस्कारो 
अमः । खात्ममात्रावस्ितसतु `कंस्काराठंकारः । अत एव दां वान्छतीदुक्तम् १ 
एवं वात्र नेवद्वयाञनदानसंतताभ्यासदेतुकः संस्कार एव यतीयते न ठु तनिमि- 

, त्तकोऽपि अमः परमः । परमशररधसख तथालयेनैवावगमात्नधसया्यमावात् । 
अत एवािक्षितं सितका्छितं चेवयक्तम् । अवान्तर एवानयोर्विेषोऽलंकारभाप्य 

एवोक्त इति तत एवासतेव्य इति । एवं च साद्स्यनिमिततव तरान्तरलंकारवि- 
चयो न निमित्तान्तरोत्यापितेति न लक्षणस्याव्यापकल्वं वाच्यम् । एवं सादृश्य 
निमित्तकत्वादस्य साधारणधमेस्यापि त्रयी गतिः । तव्रा्गामिता यथा--नीलो- 
त्यलमिति भ्रान्टा विकावितबिलोचनम् । अुधावति सुग्धातत प्य सुगो मधु- 
जतः ॥ अत्र विकासीयलुगामित्वेन  निरदिटो धर्मः । ञद्धसामान्यूपत्वं तु 
यथा--अयमहिमरविमैजन्धरतीचीं .कपितवलीमुखतुण्डताम्नविम्बः । जकनि- 
धिमकरैरदीक्षयते दराड्वसधिरारणमांसपिण्डलोभात् ॥ अव्र तामरलवारणलृबोः ताम्रलारुणलगरोः, 

र. नलाः क. २. 'नगवीर ख. ३. पवाजनः क अ 
सतोुपगतः' क ५. संस्कारः” क. ६ 



५ काव्यमाखा । 

गाढमर्भरहारादिना त॒ आन्तिर्नाखालंकारख विषयः । यथा-- 
श्दामोद्रकराधातचूणितारोषवंक्षता । 
दृष्टं चाणूरमहेन शतचन्द्रं नमलम् ॥' 

साद्स्यदेतुकापि जन्तिविच्छि्य्थ कवितरतिभो्थापितैव ग्यते । 
यथोदाहृतं न खरसोत्थापिता ुक्तिकारजतवत् । एवं खाणुवी सयासु- 
कमो वा खादिति संशयेऽपि बोद्धव्यम् । 

एकखापि निमि्तवशादनेकषा ग्रहणयुटेवः । 

ंद्सामान्यरूपत्वम् । बिम्बभतिनिम्बभावो यया--पुैसिभा कण्गाहरणेन्दणील- 
किरणादभ सिमा । माणिणिवअणम्मि सकजयसुसङ्काए द्इएण ॥° अरे 
सकजलतनदरनीककिरणादतत्वयोविम्ब्तिविम्बभावः । सादद्यनिमितततवं चास 
द्रवयितु प्लयुदादरति--गाे्यादिना 1 सादद्यनिमित्तकत्वेऽपि कविप्रतिमो- 
त्यापितैव भ्ान्तिरसैव बिषयो न घनर्ासवीलाद--सादद्येत्यादि । उदा- 
हतमिति । ओट मिम्बफलाशयेलादि। एतदेव सदेदेऽपि योजयति--पवमि-. 
स्यादि । संशय इति । अयादारोपगभं एव । ततैव यख सादं निमित्तम् । 
अंध्यवसायनूले हि संदे सादयातसंबन्धान्तरादवा विषयविषयिणोः संदिद्यमानलं 
खात् । यथोदाहतं राक । एवमारोपगंभ॑तव एव सादं बिना नायमटंकार इ 
गन्तव्यम् ॥ तसादविरषेभैव साम वदायापि निमित्तन्तरमवलम्न्य नाला 
लकारं वाच्यम् । साददयेऽपि कविभ्रतिमोत्थापितसैवालंकारल न एुनः खारि 
क्येति। एकस्यापीति । अनेकथा ग्रहणमिति न घुनरनेकधा कल्मनम् । महणं हि. 
खारहिकयायुत्दितायां च मतिपतत संभवति न वु खारपिक्यमेव । यदाहुः 
अतःशब्दालुसंथानवन्भयं तदजुबन्धि वा । जालादिविषयत्ाह सव परलज्ञमष्यते॥ 

१. “चः ख. २. शरतिभवः ख. ३. शरोन्डिाः करांभरणेदधनीरकिरगा 
साः इश्चिमयूखाः । मानिनीवदने सक्बर्ाहया  दभितेन ॥ इति च्छाया; 
५. “लमि्तककनेव चास ख, ५. “म प सादरयेऽपि नायमेवाठंकारः क. 
६, “देवेेकः क, ध 



अटंकारसर्वसम् । ५९ 

यत्रकं व्वनेकधा गृदयते स रूपवाहुव्योेखनादुछेखः । न चेदं 
निनिमितुलेखमात्रमपि ल॒ नानाविषधर्मयोगिलवाख्यनिमित्तवरादेत- 
क्कियते। तत्र रुच्यथित्व्युखत्तयो यथायोगं प्रयोजकाः । तदुक्तम्- 

ध्यथारुचि यथार्थित्वं यथाग्ुयति मिते । ॥ 
आमासोऽप्य्थं एकसिन्ननुसंधानसायिते ॥ इति ॥ 

यथा--्स्तपोवनमिति निभिः कामायतनमिति वेश्याभिः 
संगीतक्चाठेति खासंकैः' इत्यादि हर्षचरिते श्रीकण्टास्यजनपदव्ेने । 
जत्र हयक एव श्रीकण्टाल्यो जनपदसद्धुणयोगात्तोवनायनेकसूपतया 
निरूपितः । रुच्यथितव्युलत्तयश्च प्रायशः समत्तव्यसता योजयितुं 

शक्यन्ते । नन्वेतन्मध्ये ॥जपजञएमिति दारणागतिरुरविवरमिति 

इति। कल्पन पुनरुक्ता प्तिपतत्येकगामीति खारसिक्यां अतिपत्तौ न संभवतीतयुभयः 
त्रापि व्यापकत्वायासृत्रितमेव बक्म् । रूपवाढल्येति 1 अत एवायुखे 
वस्लन्तरप्तीतिरस्लेव । अन्यथा छेकसयानेकधाम्रहणमेव न स्यात् । अत एव 
चास भ्रान्तिमदनन्तरमेव लक्षणम् । एकस्य च न खात्येणानेकधा्रहणमपि 
ठ तत्मयोजनवशादिवयाह--न चेदमित्यादि । एतदिति 1 अनेकधा प्रहण- 
मेकलेव नानाविषधेयोगिनः कातच्येणगरतीतिगोचरीमायातकयमेकैकयमेविषय- 
मनेकाभरदणं युक्मिलाशक्चाद-तनरेदयादि । तत्रेयनेकधागरदणे । खातष्येण 
विकल्पनं सनिः । अर्थक्रियाभिखाषपरत्वमा्थल्म् । गृद्धन्यवदारशरणता ब्युखत्तिः \ 

उक्मिति भार्भेलमिज्ञायाम् । ततद्वणयोगादिति विविक्तलादिनानाविषधर्मसंब 
न्धात् । सनीनां तपोवनविषयमर्थत्वम् । वेश्यानां च कामायतनविषयमर्थित्वम् \ 
एवं लसकानां ठ संगीतशालाविषया व्ुत्िरयितवं च । आयश इनेन सचि» 
रत्र नालीति सूचितम् । नल योऽव ीरख्यजनपदवभेन्न्यसण्ड उदाहरग 
लेननीतसत्राकरन्रवनबोऽ्सतीति कयमेतदिषय एवेलाह-_ नन्दय  कथमेतदविषय एवेलाह--नन्विः 

१. “योगा क, २. जीषिकाः क, ३. "गाखणबयेन' कू, ४, कीदिीरिक- 
मदुटाचा्मनतायमीभरखलमिशावान्, नि 



६० काव्यमाखा । 

बातिकै" इत्यादौ रूपकारंकारयोग इति कथमयमुढेलाङंकारविषंयः। 
त्यम् । असति तावत् (तपोवनं हाद रूपकबिविक्तोऽख विषयः। 
यदत्र वस्तुतस्तद्रपतायाः संभवः । यत्र तु पकं व्यवसितं तत्र चेदि- 
यमपि भङ्गिः संमािनी तत्संकरोऽस्तु । न तेतावतास्यामावः शक्यते 
ये्म् । ततश्च न दोषः कशचित् । एवं हि तत्र विषये आन्तिमद्- 
ठंकारोऽस्तु । अतद्रमसख तद्रूपताप्रतीतिनिवन्धनतवात् । नैतत् । 

दिना । एतदेवाभयुपगम्य अतिविषत्त-सत्यमित्यादिना । तावच्छन्दो 
रपकाभाववि्रिपततिवोतनाथंम् । तदरूपताया इति तपोवनादिरूपतायाः 1 अत्रापि 
अदन्यैरवयवावयविभावसंबन्धात्सारोपाया लक्षणायाः सत्त्वाद्ूपकारंकारमाशङ्ख 
विविक्त निन्यत्वयुतं तदयुक्तम् 1 अवयनावयपिभावसंबन्धाभावालक्षणाया 
एवासतत्वात्। न हि भीकण्ठाख्ये जनपदे तपोवनमवयवन्यायेन जत्रप्येकदेशेऽसि 
यततत्रावयविनि मुनिभिरारोपितम् । कं तु तततद्रणयोगिनः श्रीकण्ठ विविक्त- 
ल्वादितपोवनादियुणसुखेन निजनिजवासनातुसारेणार्थित्वादिना सुनिप्र्तीनामीट- 
गामासः । अथापि यदस््मवयवावयविभावविवल्षा तदक्षणामात्र न रूपकम् । तस्य 
-लक्षणाप्रमाथत्वेऽपि विषयिणा विषयस्य रूपवतः करणादलंकारलम् । अन्यथा 
ख रक्षणामात्रमेव । नहि लक्षणापि रूपकपरमाया इह च तपोवनायारोपेणारोप- 
विषयस्य नातिडयः कश्चित् । वस्तुत एव तदरूपतायाः संभवात् । अतश्च सित 

एवात्र रूपकविविक्तोऽस् बिषयः । न केवलमन्यालंकारविविक्ोऽयमेवास्य विष्यो 
वाववत्रापि रूपकाठंकारवोगोऽस्ति तत्राप्वयं संभवलेवेति  ददीगिठुमाद--यत्रे- 
स्यादि । इयमपि भकगिरिति एकस्यानेकधाग्रहणरूपा । एतावतेति रूपकम्रयोग- 
मात्रेण । ततश्चेति रूपकरकेखयोः संकरात् । नयु यत्र रूपकयोगो नास्ति तदलं 
ऋारा्तरयोगः संभवतीलाह--पवं हीत्यादि । अतदरपस्येति । अतपोवन> 
रूपस्यापि तपोवनरूपत्वोपनिवन्धनात् । अतस्िलब्रदो भ्रम दयेतदेव हि भमः 
सतत्त्वम् 1 अपूर्वेति श्रन्तिमद भविनः । तदेलुकत्वादिति अनेकधाग्रहणाख्या- 

१. चैन क, २. “अन्ववापिः ख. ३. धैविच्यस्' क ४. 'ययत्र स्प 
ऋमयोगो नालि ्दखकाखयोगे न संमवतीलाह" क, 



अरंकारसर्वस्म् । ६६ 

सनेकधाम्रहणास्यशयपूरवसखातिशायस्याभावात् । तद्धेतकत्वाच्ासाठं+ 
कारख संकमतीतिस्ङगीकृतेव । ययेवम्› अभेदे भेद इत्येवंरूपा 
तिशयेक्तिस्रास्त । नेष दोषः । रहीतृभेदाख्येन विषयविभागेनानेक- 
यात्ोङकना्स्य च विच्छित्यन्तररूपलासर्वेथा नाखान्तर्मावः राक्य+ 
क्रिय इति निश्चयः । यथा वा-- 

शरारामणो पि परिणवभा सिरिवलदो पि तरुणीं । 
बाख उण कोदृहटेण एमे ज सच्चविओ ॥' 
एवम् श्रयुरूसि अञ्जनो यशसि इत्यादाववसेयम् । शयांसतु 

विशेषः पूर्वत्र अहीतृभेदेनानेकधाल्ेखः, इह त विषयभेदेन । 
नन्वनेकधात्वोेखने गुरवादिरूपतया छेष इति कथमरंकारान्तरमत्र 
खाप्यते । सत्यम् । अनेकातनिमिततं तु॒विच्छि्यम्तरमत्र दयते 

तिशषयनिमित्तकत्वात् । यदि चात्र ्रान्तिमानप्यस्ति तत्तेन सहास्य संकर एवा- 
स्लिलयाद--सरंकरेत्यादि । य्ेवमिति । भरान्तिमतोऽस्य विशेषस्तेन सास 
संकरो वेलर्थः। ए इति अतिशयोक्िसद्धावः । त्ति गरहीतृभेदाख्यस्य विमौवख ) 
विच्छत्यन्तरत्वमेव दि सर्वेषामलंकाराणां भेदहेतः। तदेनं तत्तच्छद्वानिरासपूवैम- 
समेव सिद्धान्ती पुनर्युदाहरति--णाराअणो तीति । अत्र च नारायण- 
त्वादुदेखने बद्धाभरतीनां यथाक्रमं व्युत्यर्थिलख्चयः । एतदेवान्यत्रापि 
योजयति--पव मित्यादि 1 बिदोष इति पूर्वस्मात् । विषृयभेदेनेति वचना- 
दिमि्नतवेन । अनेकषातोेखे गुवादिरूपतया छेष इति य॒वादीनासुभयायनावि+ 
त्वात् । ततप्रतिभोत्प्तिेतुरिति । 'ेषमन्तरेणात्रोेलानिष्ततेः । तदभाव 
इयुकेलामावः । अतश्चेति । शषाभावेऽपयतदविच्छित्िसंभवात्। एवंविध इति 
विषयमेदरूपे । तद यया--त्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचमम्बरे 

१. पनारायण इति परिणतवयोभिः भवम इति तरणीमिः । बालामिः बु 
हठेन एवमेव सत्यापितः 1 इति च्छायाः २. विषयमावगम्यषिभ्छि्नतरलगेव" 
क. २. ^तततदीयराहा' ख. ^ ् 



द्र काव्यमाटा । 

इति तसतिमोसतिदेवः %षोऽतर स्यात् । न ठु सर्वथा तदभावः | 
अतशवारंकारान्तरम्। धदेदविभे विषये छेषामावेऽपि विच्छििसँ- 
द्धावः । तसमदेवमादावुेल एव श्रयान् । एवमरंकारान्तरविच्छि- 
स्याश्रयेणाप्ययमलंकारो निदर्शनीयः। 

सत्रासा. खुजगे सविसयरसा चन्रेख्तसन्दिनि । सेष्यो जहृखुतावलेकनविधौ 
दीना कपालोदरे पार्ला नवसंगमयगयिनी दिः शिवायास्तु बः ॥" अत्रैकस्या 
'एव दृटेसत्तदविपयभेदेन नानात्वोढेखनम् । तदयं दविपरकारोऽपि रूपकादयाश्रयवद्- 
ज्यांकाराभयोऽपि संमवतीलाह--वमलंकारान्तरेत्यादि .। तवायः 
अकारः संदेदाश्रयो या-क भावः किमु चित्रमालुरिति य॑ निथिन्वे 
रिणः किं विन्तासगिरेष कल्पविटपी $ वेति चाशागताः । क पुष्पाकर एष 
स्पवििखः कि चेति रामार्जनः कं रामः कु जामदभ्य इति वा यं 
धन्विनो मन्वते ॥* अग्रैकेव संदष्यमानत्ेनानेकधातवोक्रेलनम् । अति- 
शयोकतयाशरयश्ायमेव यथा--शजरं॑सोरा्यसाक्षी परिकठितिमहाः रि 
मंदपराधो दण्डं खद्गंरिषलनीपरसभहरणवितदपवाप्यादिद्ा । पां पाणा- 
वपदयनभ्वजमपि वलवितकोषवेदी गदां च खाच्छन्यङलनिदालं छिखति कर 
ढे देव वित्रा ॥* अत्र त्वभव इ््यायतिशयोक्या रोकपाकाभेदो 
राज्ञ उपलभ्यते इलेकयानेकधात्वोढेखनम् । विषयभेदेन च रूपकाश्रयो यथा-- 
-षाठरागलस्ु क्ख वनौ सुरे िखयाज्ोतमेवमिनवनिरितः 
चान्द्रतिन्दूररेणः । सीन वयोननश्च हेन्नः खरिखरिभुवो जायते यः भकाः 
ओणिननासौ खरांशोूषसि दिशतु वः शम रदवमप्तानः ॥ अग्रैकैव विषयभेदेन 
रूपकाभ्रयं नानात्वम् । कारकान्तर' इखपपाठः । ्ृतकारकविच्छिच्याश्रययै- 
बालक्तत्वात् । अयं खरूपहेतुफोहिखनूपलाभ्निषा । तत्र खसपोहेखः समन 
ज्तरमेवोदाहतः । देवस्तु यथा--महेतोः सदा_ धर्मः स्थतिहेतोरपि 
अनाः । दविषः संहारहेतोश्च बिटुस््ां जातमात्मनः ॥ अत्ैकल्ैव जन्मनो हेतू 
-नामनेकधातवो्ेलनम् । फलेखस्ठु यथा--“धर्मयैव विदन्ति पार्थिव यथाशाले 

२. शेऽ्व--"लाव् क. २. (वेकं क. इ. (जराव क 
४ वनाः" क-ख, 
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विप॑यखापहयवेऽपहुतिः । 
बस्लन्तरपतीतिरित्ेव । प्ंकान्तापहवेधर््यणेदयुच्यते । जारोप- 

भरल्ावादारोपविषयापडूतावारोप्यमाणप्रतीतावपहुया्योऽलंकारः  ॥ 
तख च त्रयी बन्धच्छाया--अपहवपर्वक आरोपः । जारोपपूर्वैकोऽ- 
पवः । छटादिशब्दैरसत्यतपतिपादकर्वापइवनिर्देशः । पूरवोकतमेद- 
धये वाक्यभेदः । ततीयभेदे स्वेकवाक्यम् । याचो यथा-- 

अनाः पाठिता अगव च जानठेऽन्तरविदः कोके ये । कामायेव कता 
यैताुपयता नाश्च नििन्वते मोक्षायैव च वदे जन्म॒ मवतः कथिदधप्ि- 
जनः ॥ अ्रैकसयैव जन्मनः. फटानामनेकधातवोढेखनम् । विषयस्येत्यादि । 
,बर्त्वन्तरेति । ् रान्तिमतोऽ्वतत इति शेषः । अत एव केचन मण्ड्कडति- 
ज्यायेनानुववैनसखालुनितत्वादरान्तिमद्नन्तरमपविरनयद्ता ठरिता उछेलश्या- 
-विशवोक्यनन्तरमिति भन्थं विपर्ातितवन्तः । न चैतत् । यत खलावद्- 
तिरयोक्यनन्तरं अन्थज्ृता न लक्षितः 1 यद्वक्यति--"एवमध्यवसायाश्रयेणाठे- 
कारदयजुक्ता गम्यमानौपम्याश्रया अलंकारा इदानीमुच्यन्ते । तत्रापि पदार्थ 
चाक्यार्थगतत्वेन तेषा दरैिष्येऽपि पदा्थेगतमलंकारदयं कमेणोच्यते' इति । 
तसादवस्वन्तरभवीतेर्भावाद्भान्तिमदनन्तरमेवास्य अन्धता लक्षणं कृतम् । अत 
एव चेष्ठेबेऽपि तत्संभवाद्वल्वन्तरपरतीतेरनिरन्तरमेवाञवरतनादिदैवास्या लक्षण- 
सचितमिति ययास्थित एव अन्यः साघुः। रवं तबढेलापहलोरिदैव विपर्य- 
येण न लक्षणं छृतमिलयाशङ्भाद--अकान्तेत्यादि । इदमिलपहृतिलक्षणम् । 
` तदेव व्याच्-आरोपेत्यादिना । विषयस्यापडवे विषयिगोऽन्यसय बिभिरि- 
दयः 1 तेन नन विषं विषमिलयाुर्बमखं विषञुच्यते । विषमेकाकिनं हन्ति ब्रहमखं 
ह ससंततिम् ॥” इत्र विधस्य निषेधपूवं शरह्मखविषय आरोप्यमाणत्वादृढारोपं 
रूपकमेव नापतिः । नापहृत निष्यविषयमिततितयैवान्यस्य विषयिणो विषानँ 
५ क्यपः क. २: परकरानानमदवः क. २. 'नमविद् ङख 
~ देवः ख, ५. “अमवीतेः' ख, ६. “तनं यदि" ख. ७. शपो ख 
<. "नयस विषं" ख, अः 
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श्वदेतचन्द्ान्र्जर्द्रवलीली प्रकुरुते 
तदाचष्टे छोकः शरक इति नो मां प्रति तथा । 

अहं विन्दु मन्ये लद्रिविरहाकरान्ततरुणी- 
कक्षोद्कापातत्रक्रिणकरङ्काङ्किततनुम् ॥ 

उकरैन्दवस्य राशसयापदवे उपकटिति शशकपरतिवस्तुकिणवत इन्दो 
रारोपो नान्वयघटनां पुष्यतीति न निरवयम् । तत्न यथा-- 

शू्ेन्दोः परिपोषकान्तवपुषः स्फारपमामाखरं 
नेदं मण्डलमभयुदेति गगनामोगे जिगीोजैगत् । 

लक्षणम् । अत्र ठ निषेष्यलैव विष ब्रह्मविषये जारोप्यमाणलादिधा- 
नम् । अथात्र सुर्यस्य विषस्य निषेधे आरोप्यमाणलात् बरहमखविषस गौणख 
विधानमिति चेत्, तत्र ्रहमखविषर्य गौणस्य विधानमिति भणितेः कोऽथः । किं 
बह्मखविषस्य निधानं क वा न्द्दारथद्रहमखस्य च विषस्य च ब्रह्मे वा वि 
घसति! तत्र नाः पक्षः । विषादिन्यायेन बह्मखविषात्मनः कखबिदवस्वुनो बहि- 
रसंभवात । तत्राप्य ब्रह्मं विषं चेति न भदेनोकतिः खाद्. 1 नापि गौणता 
सार्थं एव अततः । अन्यदन्यत्र वर्तमानं गौणमितयुच्यते । न चात्र ब्रह्मलविष- 
मन्यत्र त्रविद्वतते येनास्य गौणता स्यत् । एवं द्वितीयेऽपि पके न गौणत्वं 
क्तम् । नाप्यत्ोभयविधिः । ब्रह्मखविषये विषसयैव बिधीयमानलात्। दृतीयेऽपि 
न गौण सतो विषस्य विधानम् । बहमखदृस्यमावान्सुखया्वाधा्गेषु वर्तनात् 
विदित तख गोणत्वात् । एवं व्रहमखस्य दावेन विषसाम्बभतीतिपतिपिपादयि- 
षया तत्र निषेधपूर्व॑वरषमारोपितमिति ददारोपमेव रूपकं युक्तम् । न बहम 
विषभिदमिति ुनुच्यमानेऽपहतिः स्यात् । तसान्सुख्यसेवेलयपास्य बिषयस्या- 
महवेऽन्यविभिरमहतिरिलेव लक्षणं कारम् । तचेलपहलारूयसयालंकारख `} 
वाक्यभेद इ्येकवाक्यमिति चानेन यथासंभवं भेद्रयस्य खरूपनिदैशः इतः । 
न.निरव्यभिति । यथोक्कमनिर्वहामावात् । अत एवोदाहरणान्तरमाह-~ 
पूणेन्दोरित्यादि । सन्येशब्दख भरगोग॒ इति संभावनायोतकलाव् ५ 
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मीरखौच्छतमातपतरमघुनां पण्ड प्रदोपश्रिया ` 
 भानोकदधननाभिमानदल्नोधोगेकदेवािनः ॥ ` ̀ ! 

द्वितीयो यथा-- भ 

विरुसदमरनारीनत्रनीखव्जखण्डा- 
न्यधिवसतिं सदा यः संयमावःकृतानि । 

न तु रुचिरकरपे वर्तते यो मयूरे 
" वितर सः कुमारो तरहमचयैशरियं वः ॥ 

तृतीयो यथा-- 
दधान्तोज्कितगेदगू्खधूकम्पाकुोैःकुच- 

्र्ोटमरहासलिविगरन्धकताफकच्छदमनां । . ` 
सां लद्रपुमिस््वदीययशसां शल्ये मरौ धावतां 

अं रजम्गाङ कन्दसुदुरप्थूठः श्रमामःकणेः ॥' 
सत्र सत्य इत्यसख खाने मन्यशब्दभरयोगे .साप्हवोलेक्षा इत्यपि 

खापयिष्यते “अहं विन्दं मन्ये इति तु वाक्यभेदे मन्यकब्दपरयोगे 
नोलेकषेति च वश्षयते । एतकषित्तपि मेदेऽप्हवारोपयोः वैवपर्ममयोग- 

नो्मेक्षेति । साध्यवसायांुक्ासामम्यभावाव् 1 वकयत इत्युलेश्षायाम् । तथा 
चास्या इवादिषन्द्वन्मन्येशब्दोऽपि अतिपादकः । किंतूलक्षसामम्यभावे मन्ये 
सब्दो वितमेव परतिपाद्यतीति। अतश्च 'अवाक्षः मागलभ्यं  इतादावप- 
हत्ुदाहरणत्यममिदधतः समानेऽपि न्याये “नो मां मति तथानेन शराकपक्ष 
य निरृतत्वादन्यस्ान्यरूपैतेया संभावनाया अभावान्मन्य इत्यनेन किणपकषसैक़ 
लश्रितत्वादैतिरायोकिरवेति मनयनते । तेषां ूर्वीपरविचारङुकलानां किममिद्म$ 
एवमनयैरतरान्यतर चोदादरणादौ बहुप्रकारं स्लठितं तलुनभन्यविसरभग्रदा- 

१. शक्तया" ख. २. "अतिरयोक्तिः क, 
५अ०्घ० 
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निपर्ये भेदद्वयं सदपि न पूर्यवचित्रतावहमिति न भेदत्वेन गणि- 
तम् । तत्राहवपूरवके आरोपे निरन्तरमुदाहतम् । आरोपपूर्वके त्वप- 
इवे यथा-- 

श्योत्लाभसच्छुरणधवला विभरती तारकाखी- 
न्यन्तथीनव्यसनरसिका रात्रिकापारिकीयम् । 

द्ीपाीपं अमति दधती चनद्युद्राकपाठे 
न्यं सिद्धाज्ञनपरिमरं खन्ठनख च्छलेन ॥ 

कचिदुनरसत्यत्वं वस्लन्तररूपतामिधायि वपुःशब्दादिनिवृन्धनं 
यथा-- 

(अमष्मह्ावण्याप्ररसि नृनं भृगदशः 
सरः ररवशुषटः प्रथुजघनमागे निपतितः । 

यदङ्गाङ्गाराणां प्रशामपिदयुना नाभिकुहरे 
शिखा धूमखेयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥ इति । 

शनदततवूषणोदरणसव परतज्ञातलादसमामिः रातिपयेन न वृषितम् । एतस्मि 
निति छलादिब्दिपाये । संभवमाघ्र नदशयभेतदुदाहतम्। वस्त्वन्तर 
रूपताभिधायीति । वपुःखब्द्य शरीरा्योभिायितवात् । अत्र एुनरपमान- 
स्योपमेयरूपतापरिणतौ परिणाम इति परिगामाठंकारलं यदन्यैकक्तं तदयुक्तम् । 
तत्न हि धूमदिखान्यग्भावे तत्परिणतिरूपरोमावलीप्राधान्यं सात् । इद पुनः 
छवमदननिपतनालुमापकतवेन रोमावल्यपहवे धूरदिखाया एव गराधान्यं मिव 
कितमिति न परिणामो नापि रूपकम् । व्याजारथपर्यवसाथिवुःशब्दवलादारोपवि- 
परयापहृतावारोप्यमाणख ग्रतीतेः। आरोपविषयानपहवे हि रूपकमिति पू्ैमेवोक्तम्। 
अयान्रापि मिन्नयोः सौमानाधिकरण्यायोगादेकतरस् निषेषपरा्ावारोप्यमाणसख 
च निपेधानुपप्तेरारोपविषयंसैव पर्यवसाने निषेधः भ्तीयत इति चेत् , नैतत् ॥ 

९. “समानािकरणयोः' ख. 



अंकारसर्वसम् 1 ६७ 

अत्र हि लादौ चन््र$समभावो बाधितः संनयः खात्मसहचारिणो युणा- 
हक्षयति न तु सुखदवंषयस्य निषेधः तीयते । सुखकाब्दादेः खाथं एव मतेः । 
पर्यवसाने चत्र श॑लादि चन्दरदियाणविशिष्टं तीयते । न ठ सुखदिरवोषः 1 नं 
सुखमिलयवमादेः ग्रैलवमशंमावात् । नापि निदंना । संबन्धविधटनायभावात् । 
आदिशब्दा ठृतीययापि किदसलयव प्रतिपायते । यथा--भ्ाहोन्यवहार- 
सुज लता कण्ठस्य तावके मा कर्परतिसादसं प्रियतमे दासस्तव माति 1 
नौता इद्धिममी तवयैव इसुमेवाष्पायमागा इमा हन्ति श्रिकामिवालिपरलव्ाजेन 
पादच्छिदे ॥ अत्र॒ इसुमैरिति ठृतीययागहवनिवन्धनम् । आरोपगरभताेयं 
सादस्यादया भवति सेबन्पान्तरादवा । सादयेऽप्यखाः साधारणधर्मस्य चयीगतिः ॥ 
तत्रालगामिता यथा--^तरणतमाककोमलमलीमसमेतद्यं कलयति चन्द्रमाः किल 
कलङकभिति शुवते । तददतमेव नर्दयविधुडददन्तपदबणमिवरोपदश्ितमिदं हि 
विभाति नमः ॥" अत्र तमालमलीमसत्वमज॒गामित्वेनोपा्तम् । ्दसामान्यरूपतं 
यथा--अयं सरेरोपवनाद्धर्ीं स पारिजातो हरिणोपनीतः । न अआपितोऽयं 
इमनवईः कदगीरदेदोद्धवतामिमौनम् ॥ अ्रोपनयनपरापणयोः शद्धसामान्य- 
सूपत्वम् । बिम्बरतिविम्बभावो यथा-न ज्योत्लाभरणं नभो न मिलितच्छायी- 
परयो वाम्बुदो नो तारा्करो न चेदमतज्योतिष्मतो मण्डलम् । कीरकोभमयोऽ- ' 
स्यपानिभिरसौ नतराहिना मन्दरः तोऽयं मणिपूर एष कलशाय खानि 
अत्र ज्योत्नाभरणत्वख क्ीरक्ोभमयलवै ्तिविम्बत्वेन निर्दिष्टम् । संबन्धान्तरा- 
यथा--द्िलोद्यन्मलयपवनारम्बरेणाङलाख ग्ल कमपि भजतां चूतदा-. 
खाटतासु । वाचालं नयजुदभवत्छानने कोकिलानां मौनित्वं तसयिकहरिणीलो- 
 चनानां ववल्ग ॥ अञ्न कोकिख्वाचाखत्वस्य कारणस्य निषेधे पथिकलीमौनिलयं 
कायस्य विधिः । एवमारोपगर्भयं सप्रप्ं दशिता अध्यवसायगमी पुनरद्यतेः 
यथा-न क्मीसौन्दयोन्ञ च सुरशरप्ीकृतसुराखभादिज्यष्तवा्न सुकटंमणि- 
लाद्गगवतः । येवं बलिनदो्दिचि विदिशि बन्यत्वुदितं सुखत्व तत्कान्तायुख- 
कमलदा्यदुपनतम् ॥* व्र बन्धत्वस् भरमावादिदेतुकत्वे निगय हेतन्तरमभ्य- 
वित् । यया वा--“कलाभिसट्यर्य खरषितदगां पदशषमिः खथासूतिदेवः" 
अतिदिनसुदेतीलयसदिदम् । परितराम्यलेष अतिफलनमासाय भवतीकपोलानतर्ः 

र. प्रवीरैः ख. - २. पयुलादिमिः ख, ३. पअरलयसयामावरे सापि वतिदरना" 
क, ५४. भवो . क, ५. “सारम्, क, ६५ “तेव > 



६८ काव्यंमाटा। 

एवममदमराधान्ये भारोपगरभानरंकारांलक्षयिला जध्यवसायगर्मील- 
क्षयति-- 

क्या लदधरखधासंमदपरः ॥ अत्रोदयादौ ततत्दयुपमोगलक्षणं निमित्तं निगीर्य 
तैत्लमूतं निमित्ान्तरमध्यवितम् । एतदुपसंहरलन्यदवतारयति । ्टवमि- 
स्यादि । आरोपगमौनिति । अव्राष्यवसायगभेलय्यापि विदमानतवानमहप्म 
इ्यादिवदारोपगमस्य प्राधान्यादेव व्यपदेशः । तत्र तावदेकं लयति-; 
अध्यवसाय इत्यादि । अध्यवसाय इति न पुनः सदै । इट टि निश्वयानि- 
चयरूपत्वेन अलयाना दैव्यम् । निश्यधा्थव्यमिचारी सम्भर, अन्यथा त्वस- 
म्यगिति भेदो न र्यः । मतीतिदत्तिावरवेद विचारयितुमुप्न्ततवात् । तस + 
च प्रामाण्यविचारे उपयोगात् । अनिशवयश्च संश्यतर्करूपत्वेन द्विविधः । अत- 
श्ानिश्ितं च संदिरथमेवेति न वाच्यम् । त्वात्मनः संमावनाभरययस्यप्यनिश्वया- 
त्मकत्वे संदिरधत्वामोवात् । उचा; संमावनादिशब्दामिषेयतकैमतीतिमूकेति 
नास्याः संदेदमूत्वम् । तस भिनलक्षणत्वात् । अथानवधारणज्ञानसंशय इ्य- 
नवधारणजञानत्वागिशेषातसंशयानारथान्तरामावस्तकसेतयस्याः संशवमूलत्वमिति 
चेत्, नैतत्। अनवधारणजञानलावदोषेऽपि संदायतोभिनर्पलात्। तथाहि --. 
स्थाणुं पुमो वेति सामान्येन पकषद्वयषेलः संशयः । पुस्षेणानेन भवितव्य 
मलेकतरपक्ाु्वकारणदरनेन प्ान्तरबाधनमिव तकैः । पुरुष एवायमिति , 
कान्तरसप्शेनकतरपक्षनिभयो निश्चय इत्यस्ति सहदयसाक्षिकं॒श्रययानां 
जैविष्यम् । बादमस््ेव परलयानांतरमषयम्। किं लनवथारणसानतवािसभीत- 
ताम्यति संशयभकार इति चेत्, नेत् । एवं ् सम्न्हञानतवाविरोषा- 
दमोऽपि सं्ायपरकारः स्यात्, । अर्थनिश्चयानिथयखभावत्वादिना अस्छनयोवि- 
छेष इति चेत्, इह ईनरनास्लत्र किं माणम् । संशयो ह्यतिरायतोभयांशावल-, 
किवतवनोदेति तकः ु नरान्तरवाधनेनव बाकेषिद्नायलकूरकारणौ चिलयादंशा-, 
स्तरावटम्बनेन चेत्यस्यनयोरविेषः । देशान्तरे दि यथा स्यधमान एव स्थाणपक्ष, 
आते न तथा वादकेविमूमौ अपि ठु शिथिलीभवति. संभवत्ममाद्तवाच सवा 

९. प्त क. २. इति ख. इ. फेनः क. ५ (नरभ, 
विशेषाद्, ख. ५. शदोात्संद्रय्रकारसकं इति" ख. -६. “नासीति कि" कुरः 
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तत्र। 

अध्यवसवि व्यापारप्राधान्ये उसेश्षा । 

खना न निनुरतत इति अत एव् निव: साकममाणामावेऽप्यसोपपत्तः । नहि 
अतिपक्षवाघादेव निश्चयो भवति । साधकवाधकप्रमाणसद्धावेन तदुत्पादात् । 
वेनानियतोमयप्षावलम्बी किंखिदिति विमशैः संदेदः । एकतरपक्षावरम्ीठु तकं 
इति । अथ कोऽ फरु्योपायविद इलेकतरपदावलम्ेनापि संय: संभवतीति 
चेत्, नैततू । किमथेनानियतपक्षान्तरखीकारादेकतरपक्षावलम्बनसाप्रिषठानात् । 
बाह्यारीददोनाच् यथा पुरुपविशेषाः सरणपयं समवतरन्ति न॒ तथा स्थाणुवि्ेषा 
इलुभयविदोप्मरणजन्मनः चंयेहादिकतरनिशेपस्मरगजन्मा विदिष्यते तर दया 
दवान्तरमतिगहनमनयोरस्ति भेदसाधनं तत्पुनः अ्रकृतानुपयोगादिह नोक्तम् । तेन 
संदिदनिश्चयान्ताख्वतीं तद्िलकणः संभावनाम्रल्ययलिशङकरिव कम्बमानोऽवस्या- 
भुपगन्तव्यः । एवमप्यनिश्यात्मकसगावना्र्यनूकलादुेकषायाः कयमष्यव- 
खायमूललम् । तस्य हि निषयनिगरणे विषयिनिश्वयश्च खलम् । न चात्रैकमपि 
संभवति । विषयोपादानानिश्चयाभावाचेति । अगरोच्यते-इह द्िधास्य्यव- 
सायः--खारषिक उत्पादितश्च । तत्र खारिके विषयानवगम एव निमित्तसाम- 
ध्यौल्खरसत एव बिषय्रतीतेदासात् । न ्यवगतञचकतिकाखलपसय परमाः कदा- 
चिदपि रजतमिदमिति प्रलयोत्ादः स्थात् । इतरत्र लु बिषयमवगम्यापि तद्- 
न्तःकारेण अतिपततौ खात्मपरतन्रविकलपनादिषये अतिपपनसुलादयेत् । जानान 
एव दि विषयिविनकतंतिषयं तत्र प्योजनपरतयाः पिपविणमभ्ववसेत् \ ततरायो 
चान्तिमदादिविषयः ! तत्र हि मात्रन्तरगता खारतिक्येव तथाविधा मतिपत्ति- 
येानूयते न तूतायते । यदाहुः--शमातरन्तरधी्न्तिरूपा यस्मिननूयते ! स 
्रन्तिमान्' इति । खारसिकत्वं पुनरत्र कविषतिमानिवरतितमेवेष्म् । अन्यया 
हि भरनतिमात्रं सादिति परवमेवोकतम् । इतरस्ततमकषनिषयः । स च दिविध. 
सिद्धः साभ्यश्च । सिद्धो यत्र विषयखानुपात्ततया निगी्त्वादध्यवसितयराधान्यम् । 
सायो यत्रेवाद्ुपादानात्वंभावना्रलयात्मकत्वाद्विषयस्य निगीर्यमाणत्वादध्यवसा- 
यक्गियाया एव आधान्यम् । अत एवाद-- 

१. “अव, स. ` ६. शवाष्यवलयिः स. = २. 
४ शविरेषासरणः ख. ५; "दिविभसलध्यक, क. ६.-'बिकवसर सँ 



७० काव्यमाखा । 

विषयनिगरणेनामेदपरतिपत्िविषयिणोऽष्यवसायः । स च द्विविधः 

चात्र कविद्िषयानुपादानम् । वाच्योपयोग्याष्यवसायस्य साध्यमानत्वेनोपकान्त- 
लवात् । किच मिषयसयानुपादानेऽपि न सिदधलम् । इवादुपादानाजिगीरयमाण- 
तायाः पराधान्यातसंभावनाभलययवोरकात् । अत एव् चात्र विषयस्य निगीर्य 
माणत्वादारोपगरभतवं न वाच्यम् । तत्र बिषयख विषयितया प्रतीतिः । इ युन- 
विषयस्य निमी्माणतेन विषयिण एव अतीरिः । नु विषयनिगरणम्यवसा- 
य क्षणम् इह पुनरविषयसख निगीरयमाणतेति कथमव्राभ्यवसायतेति चेव्, 
नैतत् । शिषय्यन्तः कृतेऽन्यसिन्सा सात्साष्यवसानिका" इत्यायुक्याध्यवसा- 
यख विषयिणा विषयसयान्तःकरणं लक्षणम् । तृच विषयस्य निगरणेन निगीर्य 
माणत्वेन वा वतीति न कश्वद्िशेषः । निगीयैमाणमपि पूरवोकनीलया विषय. 
खोपात्तसयालुपात्तस्य वा भवतीपि न कथिद्विशेषः । एवं षिद्ेऽध्यवसायेऽध्य- 
बसितप्राधान्यं साध्ये च खरूपम्राधान्यमिति सिद्धम् । एतच भ्न्यङ्ृदेव विम 

ज्या वकषयतीति तत एवावधार्यम् । यदेव चाभ्यवसायस् साध्यत तदेव संभा- 
वनात्मक । संभावना धेकतरपकषशिथिलीकरेण पश्ान्तरदावयेन च प्रादु- 
व्रतीलस्याः साध्याध्यवसायतुल्यकक्षत्वम् । तस्यापि विषयद्ियिलीकारेण विष- 
बिदाव्यैन चोत्पत्तेः । अत एव विषयिणोऽपि शाब्देन इतन स्यतम् । विषय 
दव्यिेव सष्यवसायखरूपपादुभौवात् । यदुक्तं भवद्भिरेव संभावनायां च 
खंमाव्यमानस्य दावयौदपरस्य च दैधित्यात्ः इति । इद *संभाव्यमानस्य विष 
यिणो दाव्योदत्र संशयदवैकक्षप्वम् । त्य ॒छनियतोभयांशावलम्बी खिदति 
विमो लक्षणम् । संमावनाविषयसख च शैयिल्यालिश्चयादपि मेदः । निश्चये हि 
वाधकसद्ावदेकख पक्स्यापसरणेन दैिल्येन वा साधकतद्धावाच पश्ान्तरख 
विद्धः सात् । अतिशयोिश्च निश्वयातमकेति ततोऽस्या भदः । यतत सायो 
यत्र विषयिणोऽसलतया भतीतिः? शादि मरन्यृदश्यति तद्वस्दततामिपरायेणा- 
वगन्तव्यम् । तदेवं विषयस्य निगीर्माणत्वादिषयिणथ निश्वयात्सिद्धमष्यवसाय+ 
मूलल्वमस्या इति यथोक्तमेव रक्षणं पर्यालोषितामिधानम् । तस्मात् “वादौ 
निश्वयाभावाद्विषयस् परिग्रहात् । कचिदध्यवसायेन नोलक्षापि ठु संशयात् ॥ 
इतयादुक्तमदुक्तमेवेललं बहुना । एतदेव व्याच्---बिषयत्यादिना । अभेद- 

१" रलत्वन् क, २. “साध्याध्ववसाय' क ̂  ३. असंमान्यमानसखः ख, 
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-- साध्यः सिद्धश्च । साध्यो यत्र॒ विैविणोऽपलयतया प्रतीतिः । 
खत्यतवं च विधैयिगतस्य धर्मस्य विषय उपनिनन्ये विषयिसंभवि- 
त्वेन विषयासंमनित्वेन च व्ैतीतेः। धर्मो, गुणक्रियारूपः तख संम- 
वासंमवप्रतीतौ संमवाभरयख त्रापमार्थेतया असय प्रतीयते, 

इतरस्य तु पैरमा्थैतया सत्यतम् । भैसखयास्यत्ं, तस्य सत्यलप्रती- 

तावध्यवसायः साध्यः । अतश्च व्यापासाधान्यम् । सिद्धो यत्र 

विषयिणो व्तुतोऽसत्यखापि सैतयताप्रतीतिः । -सत्यतं च पूर्व- 
कस्यासत्यल्निमित्तस्यामावात् । सतश्चाध्यवसितप्राघान्यम् । तत्र 

तिपत्तिरिति विषयान्तःकरणात् । संभावनाभलयात्मकत्येऽपि साध्यायवसायस् 
वस््भिपरयेण तदैग्षण्यं मदरोबितमाह-साध्य इत्यादि । विषयपरिोध- 
द्वारेण प्रमाणालु्राहकत्वात्सं भावनाभ्रलयसख पुस्षेणानेन भवितव्यमियत्र वस्तु- 
कततन पुरुषस्य सलयत्वेम् । इह पुनस्तत्र तस्य भ्योजनपरतया ध्यवसीयमानत्वा- 
च्संमाबनाविषये संभाव्यमानख वस्तुनो न सखलमिलाद--अखत्यतया भरती 
तिरिति । चत्रैव निमित्तमाह--भसत्यत्वं चेत्यादि । विषय उपनिबन्ध 
इति 1 तद्वतधमभिदेना्यनतित इयर्थः 1 अनेन सप्रयोजनत्वमेवोपोद्ितम् । 
धर्म इति विषयिगतः । स एव चेलक्षणे निमित्तम् । तेति धर्मस । संभाव- 
नाश्रयति विषयिणः । तत्रति संभावनाश्रये विषये । इतरसेति असंभवाश्चयस्य 
विर्धयस । यसेति विषयिणः । अतश्चेति । अथ्यवसायख सा्यमानलवात् । 
असत्यस्यापीति । वस्तुतो विषयिणस्न्रासंभवात् । सत्यता्रतीतिरिति 1 
वनिशचयखमावत्वादतिशयोक्तेः । अस्यत्वनिमित्तसयेति धरमसंचारादेः । अतश्चेति 
-अमेसंचारानिगीयमाणतायाः धान्याावात् । अभ्यवसितभ्राधान्यमिति 1 

२. (बिषभिमि सुलतया' ख. २. “विषयगतस" क. ३, मतीत को 
स्तम पर, खर ५,.८परमाभ' ख, ६. “यस्य सलतवं" ख, ७. (सत्यतया, ख, 

विषयसेति विमषिणः' ख, ध 



ड कान्यमाला ! ; 

स॒ाध्यतप्रतीतौ व्यापारपाधान्येऽध्यवसायः संभावनमभिमानतक उः 
उलकषेत्यादिवब्दैरच्यते | -तदेवममरकृतगत्युणक्रियामिसंबन्धादधक्च+ 
तत्वेन परकृत्य संमावनखेक्षा 1 सा च वाच्या इवादिमिः 
भदे, मतीयमानायां पुनरिवाचप्रयोगः । सा च जातिक्रियाुण- 
द्याणामप्कृताभष्यवतेयलरेन नतु । प्रकृतसैतद्भदयोगेऽपि न 
वैचिन्यमिति न ते गणिताः) भलेकं च भावामावामिमानरपतयां 
देविध्येऽष्टविषल्वम् । भेदाषटकस्य च भरलेकं निमितस्य ॒गुणक्रियार- 
पते पोडदा मेदाः । तेषां च प्रयेकं निमित्तसयोपादानानुपादानाभ्यां 
दवातरिशस्मेदा तेषु च येकं हेतखरूपफरो्मेक्षणरूपत्वेन षण्णव- 
तिर्भेदाः । एषा गतिरवच्योखेकायाः । तत्रापि द्रव्यस्य परायः 

विषयस्य निगीगैतवादिपयिण एव भराधान्यमिलर्थः । साध्वतवसिदूतवयोश्च सम~ 
नन्तरमेव खरूपसुपपादितमितीट न पुनरायस्तम् । तत्रति दयनिधारणे । अध्यव 
सय इ्यादिशन्दैरच्यत इति संबन्धः । एतदेवोपसंहरति-तदेवमित्यादि 1 
थदाहुः--विषयित्वेन संभावनसुवक्ष' इति । भतीयमानायामिति 1 इवा- 
यप्रयोगाच्छन्दाजुकतत्ादद्यायां न व्यजञपायामलंकारभभेदानां भरतिपिपादयिषित- 
त्वायजञयभेदामिषानसयागस्ुततवात् । एं बाच्या यतीयमाना चोषा मवतीलय- 
ेवाददारेण विषिः। सा चेति । न वैचिव्यमिति । तस्य निगीरगमाणतव- 
नाप्राधान्यात् 1 मलकमिति जालादीनाम् । निमित्तेति धर्मस्य । तद्वशादेव 
हि अङृतगततवेनाभरृतोपनिवन्धः 1 हेठखरूपफल्लक्षणमेवास्ा भेदत्रयं जीवितभू- 
निति तदेव विश्रान्तिधामतया पनवाददिष्टम्। जाद्यादिभेदगणनं घुनरवैवित्याव- 
देमपि विरेतनारोधातछतम्। अत एव अन्थजृता ्ातिपवेन नोदाहतम् । असा 
भिश् नोदाहरिष्यते । एषेति । समनन्तरोक्ता । तत्रापीति । सलामपि समन 
नतदोद्ययां भेदगणनायाम् 1 मायःशब्देन च हेठ॒फलवोः ङतरापि संभवोऽस्तीति 

१" “अष्वायलेनः ख. २, “मदवोरपि" ख. 
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सरूपोक्षणमेवेति . देतफरोवेक्षामेदाखतः पातनीयाः `] ̀  पतीय- 
मानायास्तु यचयप्ुदेदात ` एतावन्तो भेदाः, तथापरः निमित्स्या- 
जुषादानं तसां न संभवतीति. तभेदेनयूनोऽयं प्रकारः, । इवा- 
चनुपादाने निमित्तसख  चाकीर्तने उसमक्षणख निष्पमाणलवात् । 
रायश्च खर्पोमेकषा्र न "संभवति । तदेवं प्रतीयमानोयेक्षाया 
यथासंमवं मेदनिर्देशः । एषा ॒चार्थशरयापि धर्मविषये शिष्ट- 
शन्दटेतुका कबिद्र्यते । कचित्यदाथीन्वयवेरायां सादर्यामिधा- 
नादुपकरान्तापठुपमावाक्याथतात््यैसामथ्यादमिमनतृव्यापरोपारोदकमे- 
णोभेक्षायां पर्मवखति । कचिच्छरादिशब्दधयोगे सापहवोमेक्षा 
मवति । अतश्नोक्तवक्षमाणपरकासैचित्ेणानन्लमसयाः । सीमं 
लियं दि्ातरेणोदाहियते । तत्र जाुेक्षा यथा-- 

दारशेतम् । अत एवारंकारानुसारिष्यां मन्थक्ृतानयोरपि संभवो दितः । तदेवं 
व्यस्य हेत॒फल्योः संभवे कतव संख्या ज्यायसी । अन्यथा त्वेतद्ेदयोडश- 
कल्यामावादकीतिमदाः । अस्याश्च वकचमाणनीतया हेतफव्योर्िमित्तालपादानासं- 
भवाचलुःपष्टिरेव भेदाः संभवन्ति । एतावन्त इति पण्णवतिः । अयं प्रकार, 
इति 1 परतीयमानोतमेकषलक्षणः । धाय इति । वाच्या यथा खरूपोलक्षा 
खक्ष अचरा तथेयं न॒ भवतीः । न घुनरलन्तमेवास्ा अभावो 
व्याख्येयः. । कवचिदपि ्षयेऽस्या चेः । यथासंभवमिति । च्स्ये 
मेदनिदश इति कार्यः 1 तसयाश्ा्तवारिशद्रेदाः; संभवन्ति 1 तदुक्तम- 
संकारासारिष्वाम्--भतीयमानोवे्तमेदा आष्टवतल्वारिशव्" इति । अथौ 
अयापीति । अघाश्रयस्य ययपि शव्ददेत॒कत्वं न काष्युपयुक्त , तथापि षः 
श्ब्दहेठकत्वमस्याः कबिदरचित्यमावहतीख्ः । उपमा उेक्ायां. पर्यसय+ 
सीति वन्धः । आनन्ानित मकारम् सभतम आावसरम्] दि 
१ कख. २.५मवति' क.“ 
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श्त वः पायादिन्दुर्नवविसर्ताकोटिकुटिरः 
सररेरयो मूध ज्वरनकपिरो भाति निहितः । 

सबन्मन्दाकिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपलिनोन्धुक्तः स्फटिकधवलेनाङ्कर इव ॥ 

उत्राकरशव्दख जातिरान्दलवाजतिरसेकषयते। तरियोसेक्षा यथा- 
हिम्पतीव तमोङ्गानि वर्तीवाज्नं नभः । 

अत्र छेषनवर्षणक्रिये तमोनमोगतलेनोसेक्षयेते । तरा व॒ 
असदयुरुषसेवेव दटि्नष्फरतां गता ॥' 

इतोपमैव नोलेक्षा । गुणोलेक्षा यथा-- 
श्षैषा खडी यत्र विचिन्वता तवा अष्टं मया नृपुरमेकमु्यम् । 
अदश्यत लच्चरणारविन्दविष्ेषटुःखादिव बद्धमौनम् ॥' 

अत्र दुःखं गुणः । द्रव्योलेक्षा यथा-- 
“रातारमेव्॑नयनो्सवेन विलोक्य शल्यं सृगलाञ्छनेन । 
इहाङ्गनाभिः खघुलच्छटेन छृताम्बरे चनदरमयीव चष्टिः ॥' 

बेणेति । अनेन जालादिमेदानामनवछिव्निता । तमोगतत्वेनेति 1 तमोग- 
तव्यापनादिषर्मनियरेनेख्थः । अत्र हि तमसो धर्थिणोऽन्यधरमभरमतं नियीर्या- 

न्वध्मधरमित्वमवस्थापितमित्य एव वक्ष्यामः । दरव्योये्षति । दैन्यख खरू- 
वेणोघेक्षणम् । तसैव दि हेतूतक्षा यया--जयति शिदिरायाः कारणं सा 
दिमदेुरदरकिधीरादापतन्ती दुषिनछः । सततसहनिवासी क्षीरषिन्धोः प्रसूतो 
हिमकर इव देवः शैलशैलस्य यस्याः ॥ अग्रेन्ो्दनयस् हेततवेनोतेकषणम् 1 
फलो यथा--“म्येसलिकमादित्यसंुलं ूिधूसराः । इसुदिन्यस्तपसन्ति 
चन्द्ायेव दिने दिने ॥” अत्र चन्द्रस्य द्रव्यत्वम् । एषामेव भावाभिमानोदाहरणः. 

। १. लभे" क. २. “मनत्नयनो' ख. ३. “अव न्यस", ४, “मस, क. 
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अत्र चनद्रसैकलाद्रवयतवम् । एतानि भावाभिमाने उदाहरणानि । 

अमावाभिमाने यथा-- 
कपोलफलकावस्याः कटं -ूत्वा तथाविधो । 
अपद्यन्ताविवान्योनयमीदक् क्षमतां गत । 

अन्रापयन्ताविति क्रियाया अमावामिमानः । एवं जात्यादारव- 
प्यूढम् । गुणस्य निमित्तत्वं यथा--“नवबिसर्ताकोरिकुटिरः' इत्या- 

दाबुदाहतस् कटिर्त्वसय । क्रियाया यथा--श्दं क्षामतां गतौ 

इयर क्षामतागमनख । निमितोपादानसते उदाहरणे । अनुपादाने 
शलिम्पतीव तमोऽङ्गानि" इत्याद्युदाहरणम् । देतूेक्षा यथा--शविषटे- 
शृुःलादिव बद्धमौनम् इत्यादौ । खरूपोयेक्षा यथा-- 

कुवेरजुषटं दिशुष्णरदमो गनं वृत्ते समयं विर्गय । 

दि्दक्षिणा गन्धवहं सुखेन व्यटीकनिःशवासमिवोत्ससजं | 

तमतिदिशति-पतानीत्यादिना  अभ्बूह्यमिति अभावाभिमानोदादरणम् । 
निमित्तोपादानस्येति । ङटिलत्वस्य क्षामतागमनस्य च साक्षचिदेदाव् । 
अलुपादान इति । तिरोधायकतवदेर्नमत्तस गम्बमानलात् । भेदान्तरेष्िति 
खरूपफ़लादिकेषु । हेयमिति प्रतीयमानत्वात् । तत्न खरूपोलेक्षा यथा--भल- 
असमीरमागमसंतोसपणिचराभिसव्वत्तो । विव्यादृद चलकिसल्जकराहि सा- 
इदि महुकच्छी ॥ अत्र मधुलक्मीगतत्वेन चलकिसल्यकरत्वादि निगीर्य वाह 
-रणक्रिा खरूपेणोतफिता । तदौन्सुख्योत्पादकत्वादि च निमित्तमलुपा्तम् । यलु~ 
नदशे मतीयंमानोेकषायां निमिततालुादानं न संमवतीलक्ं तत्र रामसर 
खस्पोम्मक्षणस्यासंभवो निमित्तम् । अन्धहृतो हि अतीयमानोवरक्षा देठफलस्पैवं 
भवतीलयमिपरायः । हेठफणोतमक्षणयोश्च वक्ष्यमाणनीत्या निमित्तादुपादानं नसमं 
वतीलयादायनैतटुक्तम् । तेन प्तीयमानापि खरूपोतमक्ा निमित्तोपादानालुपादाना- 

१, “म्बू! क. २. “जेः ल. 
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फोलेक्षा यथा-- 
श्चोरस्य यद्धीतिपलायितस भाख्लचं कण्टकिनो वनान्ताः । 
जदापि किं वानुमविष्यतीति व्यपाययनद््टुमिवाक्षराणि ॥' 
एवं वाच्योक्षाया उदाहरणदिद्दता ।परतीयमानोलेक्षा यथा-- 

“महिलासहस्सभरिए तह हिअप सुहअ सा जमार्जती । 
अणुदिणमणण्णञम्मा अंगं तणुञंपि तणुण्ई ॥' इति । 

जमाञंती इतयतरावर्तमानेवेति तनूफरणहेत्रेनोसेक्षितम् । एवं 
मेदान्तरषवपि जेयम् । रिष्टरब्ददेतर्यथा-- 

*अनन्यसामान्यतया भ्सिद्धस््ामीति गीतो जगतीतटे यः । 
जमूदहेपूविकया गतानामतीव मूमिः सरमागीणानाम् ॥ 
अत्र धर्मविषये मा्गणकब्दः शिष्टः । उपमोपक्रमोलेक्षा यथा-- 

कस्तूरीतिरकन्ति मारफलके देव्या सुलाम्मोरुदे 
रोरम्बन्ति तमाख्वामुकुरोतसन्ति मोरावपि । 

भयामेव भवति । ततर निमित्ताचुपादाने उदाहृता । उपादाने ल॒ यथा--श्रसारि 
सयैतो विद्धं तिरोदधदिदं तमः। सङ्ग टम्पति जनं सान्दरैरतवूरवेः ॥° अव्र 
सारित्वादि निगीर्य तमोगततवेन ठेपनक्रिया खल्पेणोखकषिता तिरोधायकत्वादि 
च निमित्तम् । (वरीयो देष भेभ्योऽभिराननायः पञचमोऽपि वा । अपि वा जङ्गम 
र्य घमो वा मूतिंसंचरः ॥' इत्यादौ तु वामनमते विशेषोक्तिः । ^भूतलकारदि" 
र्यः" इतिवत् 1 अन्धछ्न्मे ल उरोपं रूपकम् ! यदवस्यति--या त्वेकदानिक- 
स्पनाया साम्यदा्चवजेषोकिरिति विशेषोकििता सामदाने रपकमेद एवेति 
अत एवात्र तत्ामम्यभावाुेकोदादरणतवं न वाच्यम् । एवम “अपरः पाकशा- 
सयो राजा इ्ात्रापि ददारोपमेव रुपकम् । एतचालंकारातसारि्याुलक्ानिचारे 
अन्यङ़ृतेव ददीतम् । फलोतेकष -यथा--'गिजते म॑गलगादिआहि बरगोत्तदत्त, 
कम्गाए । सोतं मिणिम्गओ उद होतबहुाहि रो्ैचो ॥*-अत्र श्रोठमिवेति 
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याः कर्णे विकचोलरन्ति कुचंयोरङके च कालागुरु ` 
खासन्ति प्रथयन्तु तास्तव रिं श्रीकष्ठकण्टलिषः ॥|! 

अत्र यि सर्वमातिपदिकेभ्यः किप्" इतयुपमानाक्किव्विावासुखे 
उपमाप्रतीतिसखतथाप्युपमानख गृते संमवोनि्यातसंभावनोतथाने उसे- 
क्षायां पैवसानम् । यथा वा विरवणैने “केयूरायितगङ्गदैः' इत्यादौ । 
एषापि समसतोपमापरतिपादकनिषयेऽपि दपचरितवारतिके सादिलमी- 
मांसायां च तेषु तेषु प्रदेशेषूदाहता इद तु अन्थविसरभयान्न 
पञ्चता । सापहवोलेक्षा यथा-- 

भ्गताघ तीरं तिमिषदनेन ससंभ्रमं पीरनिकसिनीषु । 
यत्रोहसत्केनततिच्छकेन सुकता्टहासेव विभाति सिता ॥ 

फलसुतमक्षितम् । श्छ इतयथिंशरवाचकत्वात् । आसुख इति न पुनः पर्यवसाने 
उपमाप्रतीतिरिति । तदर्थमेव किपः अतः । अत एवात्र वाचकाभावानोते- 
क्ात्वमिति न वाच्यम् । नहि वाचकसंभवासेभवमत्रमेवाठंकाराणां भावाभावम्र- 
योजकम् । एवं हि व्याजस्तुतौ नन्दादिरवच्तमऽप्यवाच्यस स्तुतादेः अतीतिरकं- 
कारत्पर्यवसायिनी न स्यात् । तस्मदराक्याथं एव प्रूढोऽलंकाराणां खरपयरति- 
शरापकं रमाणम् । वाकयार्थख च षदारयान्वयवेकातोऽन्थैव पतिपततिः । संभवौ- 
चिव्यादिति । कस्रीतिर्कादेविषयिणो मालफलकादौ संभवे यथोचितं नं 
तथा कण्ठलििडदेरिषयसेद्थः । अत एवात्रोपमायाः अक्ृतखयामकृतकस््रीति~. 
कादिरूपतया परिणामात्परिणामगमैतवं यद नैरकत ततां परिणामखरूपानमिज्ञ- 
त्म् । नल्ोचिलमेव तस्य खरूपं किं ठु यथोक्तं ्रृतोपयोगित्वम् । ओषित 
च नोबक्ायां विरुद्धम् । तस्य सर्वत्रैव भावात । उग्मक्तायां पथैवसानः+ 
भिति । कण्डविधामेव कस्तूरीषिलकत्वादिपरतीतेर्विषयिणो विषयनिगरणेनामेद्> 
अतिपततः । सादरयावगमाभावात् । सादद्ं ्युभयनि्टम् । न॒ चात्र अता 
तयोः संसपर्थितया प्रतीतिः 1 यथा वेलनेनासया लक्षये भाचुर्य दर्थितम् {1:. सेति; 
(छषेति)समलोपम्रतिपादकविषये ददयमाना। सा ठु यथा--^स दण्डपादो भवद्+ 
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जत्रवब्दमादाल्या्संभावनं छल्शब्दुप्रयोगाचापहवो गम्यते । 
एवं ठदमादिशन्दभयोगेऽपि ज्ञेयम् । “अपर इव पाकशासनः” इत्या- 
दावपरदाव्दाभयोगे उपमेवेयम् । ठस्मयोगे वु तसय राज्ञः पाकशा- 
सनलप्तीतावध्यवसायसंमवादिवशब्देन च तस॒ साध्यलपरतीते- 
रुतकषेवेयम् । इवशब्दप्रयोगे सिद्धलादध्यवसायस्यातिशयोक्तिः । 
इवाप्रशब्दयोरमयोगे तु रूपकम् । तदेवं परकासषिव्येणावस्थिताया 
उगमेक्षाया देतूमक्षायां यख प्रकृतसंबन्धिनो धर्मेख देत्रुेक्षयते स 
र्मोऽष्यवसायवशादमिन्न सकषायं निमिचतलेनाश्रीयते । स च वाच्य 
एव नियमेन मवति । अन्यथा कं प्रति हेतुः खात्। यथा-- 

ण्डपाद्(तोसुतवष्यन्र्तु च्डि्रयाः । यसेन्ुकेला रतः सफरनती उव 
तुलाकोटित॒लासुैति ॥' अत्र सपि तुला(कोटि)रब्दे चन्दरेखाया एव तुला 
कोध्परतीतेरत्े्ात्म् । छ्मशब्दपयोगेन यथा--शवेदोदबिन्ुसंदोच्छ्रना 
तव राजते । समरेणावैम्यनरषापि दततर्थैव कुचसथली ॥' अस्याश्च तत्तच्छन्दभ- 
योगापरयोगाभ्यां भतीपिमिदादल्॑रः सह विमागं दरभित॒माद--भपर इ~ 
स्यादि । तत्मयोग इलपरशब्द्रयोगे । इवशब्दस्य संभावनायोतकखाप्रयोगा- 
त्सिदधलम् । अत एव चात्र विषयस्याजुपादानमेव । तदुपादाने दि दृारोपं रूप 
कमिति समनन्तरमेवोक्तमू । अन्त्र घुनः सर्वत्र विषयोपादानमेव न्वाग्यम् \ 
दित्यं भेदरैचित्येणावस्थिताया उल्रे्षाया हेदखरपफलानां यथासंभवं खस्पं 
दशयति--तदेवमित्यादिना । स घम इति यं अलेव देदुु्मेकषयते । अध्यव~ 
सायवशादिति भेदेऽप्यभेदाश्रयणात््। अभिन्न इलयभक्ृतसंवन्धिना धर्मेण । स इति 
निमित्ततवनाभितो धर्मः । नियमेनेति । अवाच्यः पुननं कदाविद्धवतीलर्थः । 
अन्यथेति वाच्यत्वे । कं प्रति हेतुरिति । तसैव फटस्पत्वात् । नहि य॑ 
असेव हेतर्क्यते तस्यैव वाच्यत्वं युक्तम् । साध्यमन्तरेण साधनस्य निर्विषय 
तापत्तः । यदि चास्य निमित्तमातरल्मेवसयात्तदराच्यत्मवाच्यत्वं स्यात् । एवमेक 
'एव धमो हेतोरतश्यमाणस्य निमित्तं फलं चेति सिद्धम् । पतदेव द्ंयति-~, 
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“अपद्न्ताविवान्ोन्ये' इत्यादौ । जत्र कपोयोः प्रकृतयोः संबन्धितवे 
नोपा्तख क्षामतागमनख हेतुरददौनशुयेकषितम् । देठफकं च क्षामता- 
गमनं तत्र निमित्तम् । एवं “दस्यत त्वचरणारविन्दविरेषदुःखा- 
दिव वद्धमोनम् इत्यत्र नुपुरगतस्य मौनिलस्य॒हेतुःखितवय् । 
तदुलेक्षणे मौनित्वमेव निमित्तं ॒ज्ञेयम् । एवं सर्वत्र । खरूपरोले- 
क्षां यत्र धर्मां धर्यन्तरगतत्वेोलक्षते तत्रापि निमिचमूतो घर्मः 
कविनिदिशयते । यथा--“स वः पायादिनदुः” इत्यादौ । जत्र कुटि 
र्वादिनिदिटमेव । धेलेव रागसागरस्यः इल्ादौ सं्ोभकारि- 
त्वादि यैम्यमानम् । यत्र च धर्मे एव ॒धर्मिगतत्वेनोसक्ष्यते तत्रापि 
निमितत्ोपादानानुपादानाम्या वविध्यम् । उपादाने यथा-- 

अपदयन्ताविल्यादिना । ततैति । इेततकषणे निमित्तमिति । तदवनोलोकण- 
स्थानिष्पत्तः। दविविधमत्र क्षामतागमनं तपोजनितमदर्शनजनितं च । तयोरभ्यव~ 
सायवशादमिक्तवेनाश्रयणम् । अतश्च हेतोरेक एव धर्मो निमित्तं फलं च । वस्तु- 
तस्तु तपोजनितर निमित्तत्वमन्यसख तु हेतुफलरूपत्वम् । अत एव नेतरेतराश्र- 

यदोषः । इयोरपि भिजत्वाद् । मौनित्वमेवेति । न घुनरनयतिचिदिल्थः ॥ 
अतव्च निथक्लादिजनितस्य॒इुःखजनितस्य च मौनित्सयिदेनाभयणम् ) 
सरवत्ेयनेन समसरक्षयाविरुदत्वं हेततमक्षाखरूपकथनसोक्तम् । एवं देतूत्- 
कषाया यथासंभवं खरूपं अदर रूपोक्षाया अपि दशयति-खरूपोत्ये- 
श्षायामित्यादिना । ययषयुदेशत एवैतत्खसूपोयेक्षायां निमित्तोपादानत्वाुपा- 
दानत्वमवगम्यते तथापि देतत्रयं यया निमित्तोपादानमेव संभवति तथा- 
त्रापि न सभाव्यमिलारायेन पुनरिदैतदुकम् । यदा चात्र धर्मो धर्म्न्तरगतत्वै- 
नोक्षते तदा तत्र निमित्तस्य कीटभूपत्वं भवतीवयाश्याट--यत्रेत्यादि ॥ 
धम पवेति । न युनर्षमी धार्मिगततवेनेति ! धर्मिमित्तितयेदय्थः ! अत्र हि धमि, 

१. “गम्बमानाद्, क. 
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£; < :श्राप्यामिषेकमेतसिन्मतितिं्ठासति द्विषाम् । 
1; ` 1 चकम्पे छोक्यमानाला. भयविहृरितेव मूः ॥ 

सत्र भूगतत्वेन मयविहकितत्वास्यधमेभिक्षायां कम्पादिनिमित्त- 
ुषा्तम्। अनुपादाने यंथा--'रिम्पतीव तमोऽङ्गानि इत्यादो । 
सत्र तमोगततवेन.लेपनक्रियाकपैतोखेक्षायां व्यापनादिनिमितते गम्य- 
नम् ।  व्यापनादौ तृेक्षाविषये निमिततमन्यदन्वष्यं खात् । न 

मीऽनयषर्षपिलं निगीयोनयपथभिलमवसथप्यवे ५ अत एवात घमा भि- 
अूततयो विषयः ! धर्मिणं बिना केवलखेव धर्मस व्यवस्थापयितुमशक्यलाद्व- 
स्थाप्यमानत्ेःवा धर्मिल्मेव सयात् 1 वस्तुतस्तु घर्मं एवोत््षाविषयः । यजनिगर- 
गेनामदभत्िपिर्विषयिणोऽवसीयते ) स च निगीर्येमाणो घमः कचिटुपत्ति भवति 
कचिालुपात्तः । ाप्यामिषेकं" इलादावन्ये देतूतकषालवं मन्यन्ते इतयुदादरणा- 
न्तरेणोदाहियते--नवरोसदल्ि परणेनिरवेटंब संघडिअ तडिकडष्यव्व (१) । 
नरदरिणो जड कडारकेसरे द्धरावों ॥ अत्र कन्धरावंभधमिणि सकेस- 
र्वं निगीयं सतरित्कटगलयुतमकषितम् 1 कडारतवं च निमित्तुपात्म्.। निगी- 
यमाणशच परमो पर्मिगतत्वेनोपात्तः । ठेषनक्रियाकवीत्वोत्ेयामिलयादासद्िता- 
याम् । एवं हि तमोखेपनमिवेति प्रतीतिः सयात् । न चात्र तथेव्याशब्भयाह-व्या- 
पनादावित्यादि । निमित्मन्वदिति तिरोायकलादि । तेन तमति धर्मि 
वापनादिषर्म निगीयं ठेपनक्रियाकवत्ल्मो भर्म उव्े्ित इरः । यदाह 
श्रीमम्मटः--ध्यापनादिडेपनादिरूपतया संभावितम्" इति । यत्र॒ च पर्मान्त- 
रनिगरणेन घम एव धर्मिमित्तितयोकषयते तत्र मित्तिमूतत्वादिषयरूपख घर्मिणः 
समनन्तरोक्तनीलया गम्यमानत्वं न युज्यत इयाह--न चेत्यादि । विषय- 
स्येति । निगाीर्यमाणोते्यमाणयेरधयोभित्तिभूतख धर्मिण इद्धः । न तु 
निमीर्यमाणसेति व्याख्येयम् ।. तख ̀  हुपादानालुपदानाभ्यं द्वैविध्यं भवतीति 
समनन्तरमेवो्म् 1 तोदाहृतम् । -यथां वा--लुण्डरीक इव पार्वणं एवः 
वन्दाविन्वरद्यमिवोदितमेकनालम् । तलद्मरागनििमूलमिवाभिगम्य सम्य 
स्जितं नयनयोमेम माग्शकत्या ॥".अव्र सुखादीनासुमेक्षाविषयाणामलुपादाना- 

१. शभूतगतत्वेनः क-ख. 
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च विषयस्य गन्यमानलं युक्तम् । तसखोमरक्षिताधारत्वेन परस्तुतस्यामि- 
धातुमुचिततवात् । तसायथेोक्तमेव साघु । फरोयेक्षायां यदेव तख 
कारणं तदेव निमित्तम् । तस्याुपादाने कस्य तसफारुत्वेनोक्तं सयात् । 
तत्तत्र तस्य निमिततसयोपादानमेव न प्रकारान्तरम् । यथा-- 

श्थखितानां परिवर्तनाय पुरातनानामिव वाहनानाम् । 
उत्प्तिमूमौ तुरगोत्तमानां दिशि प्रते रविरुदरसवाम् ॥ 

अत्रा्चपरिवतेनस्य फरखो्तरदिग्गमनं कारणमेव निमिचुपात्तम् । 

द्म्यमानत्वम् । तेति धभिंर्पर विषयस्य । उ्प्रश्चिताधारत्वेनेति । 
उचमक्षितस टेपनादेरथमसख व्यापनादिथर्मैनिगरणेनोवेक्ाविषयीङृतस्याधारत्वेन 
मिक्तमूततयेलथः। घणमन्तरेण धर्मस विघानतेः। धरस्तुतस्येति । जव- 
इयाभिधेयखेलरथः । एवं हेतुफलोतमक्षयोरपि पर्मिगततवेनेवान्यभमेहेतुकलं निगी> 
न्यधमदेतुतवमन्यधमेफकतवं चाध्यवसीयते । अतश्च स धर्मा वाच्य एव भवति । 
यथोक्तोपपत्तः । निगीर्यमाणः पुनर्म ॑एवोपादानातुपादानाभ्यां द्विधा । तत्तु 
यथा--एषा स्यलीसयादि । अत्र नूपुर धर्मिणो वद्धमौनत्वेनिशवरत्वादि धरम 
देकं निगीर्य दुःखदेदुकलसुल्ितम् । निगीर्ममाणध्ाुपात्तो धर्मः । उपा- 
त्तस्तु यथा--“श्णालसुत्रं निजवह्रभायाः ससुत्घुकश्वाट्षु चक्रवाकः । अन्योन्य 
विष्टेषणमच्रसतनभ्ान्ेव चखुस्थितमाचकपे ॥" अन्न चक्रवाकसयाकर्पणे चाट्स- 
सत्डकेतलं निगीयं रन्तदेतु्मप्ववषितम् । निगीर्माणश्च धर्म उपात्तः 1 
अलुपातत्तु यया-छयुदिन्यः भमोदिन्यक्षदानीयुदमीमिलन् । नछिन्या मर्व 
विरहान्ैयानिमानमिवेिठुम् ॥ अत्र डसुदिनीनायुन्मी्ने चन््रोदयहेठकलं 
निगीर्य दर्ानं फलत्वेनोलकषितम् । निगीर्यमाणश्च धमोऽुपा्तः । तदेवं हेठख- 
स्पोर्यासंमवं खल्पं ददीयिता फलेलेक्षाया अपि ददैति--फखोतमरेश्चा- 
याभित्यादिना । तेति फस । एतच देतस्ेकानिचाखन्धविवृतेखगताशः 
मिति अन्थविस्तरभयान्न घुनरायाखते । तदेवं रन्धरृदात्मनः शमु क्य- 

१. 'तवकषणाद्, ख, २. “मानम्बारन" ख. 
६अ० स 



र् काव्यमाठा 

तदपादुयेक्षायाः कक्षयाव्रिभागः प्रुरतया खितोऽपि द्क्षये दुरवधा- 
रलादिह न परपशचितः । तखाशेवादिरा्दवन्मन्ेरव्दोऽपि प्रतिपा- 
दकः । किं तूलेक्षासामभ्यमावे मन्येशब्दुभयोगो वितर्कमेव परति 
पादयति । यथोदाहृतं प्राक् । “महं विन्दुं मन्ये खदरिविरह इत्यादि । 

क्षयन्नेतदुपसंहरति--तदसखावित्यादि । अस्याश्च वाचकन्यवस्थां दशयति-- 
तस्या्वेत्यादि । उस्े्ासाम्यभाव इति संभावनापरलयात्मकतवामावात् । 
म्ानिलपहृतौ । एवमिवराव्दोऽपि कविद्ितकेमेव प्रतिपाद्यत । यथा--- 
तापं च न चाविदी्े जदवे शचमे ख्यतसवदीये । शोपाहनिमगविधौ 
निधातलवप्य उलाय इवास -यललः ॥ इयं च मेदेऽभेदे इयायति- 
शयोकिभेदमम्यपि दयते । ततर भदेऽभेदो यथा-ष्वीराजविजये--छहद्धिः 
परया भक्ला बाणविद्गपरम्पराः । अनमेदेव यतन्यरनरमीयत नर्मदा ॥ अत्र 
नर्मदाया अभेदेऽपि भेदः । संबन्धेऽसंबन्धो यथा--दवैतं तद्भवतु भवतां सं 
विदद शमाणुत्ीपरिड रमाकान्तदेददवयसय । त्राका्यं निज इव विद्. 
न्दकषिणा्प्मामिदेदेऽनयेषामपि पुररिषुः कारष्यमन्तः ममाटिं ॥ अत्र कष 
सेबन्येऽ्संबन्धः । असंबन्धे -यथा--शीरक्षाटितचनेव नीलीषौ- 
ताम्बरेव च । ट्ोिलितसूयैव वसन्तधीरङ्म्मत ॥' अत्र ्ीरकषाठितत्वाय- 
संबन्धेऽपि संबन्धः । कायैकारणयेस्दुल्यकालत्वे यथा--“यकसेव सदोद्धतः 
येव सह वर्धितः । तेजसेव सहोद्भूतस्यागेनेव सदोत्ितः ॥' पौवापर्मविपये 
यथा--श्राः पुरस्तादिव निष्पतन्ति कोदण्डमारोपयतीव पश्ात् । अन्वकसम- 
इरा इव संधरनते पराणान्द्िषः पू्मिव सजन्ति ॥" कार्यकारणयोरविपययेऽयीयं 
दृद्यते यथा--शियं संततवतेमानभगवद्ाणारथनेकाग्रताव्य्रोपान्तलताविमु्तङु- 
खमा चन्द्रभदुतिर्नदी । यसाः पाण्ुरपुण्डरीकपटलव्याजेन तीरदये शश्चला्वण- 
चनद्रमण्डलरातानीव प्रसूते जकम् ॥' अत्र नमदातथनद्रखोत्पत्िप्रतीतेः कार्य 
कारणविपर्यैयः । कमिकविपर्मयेणापीयं ददवते यथा--“असरवगर्समितद्- 
नरेण विराजमानोऽषरपषवेन । समुत्थितः शीरविपाण्डुराणि पीत्वेव सयो दविषतां 
यद्चांसि ॥” अत्र ससुत्थानानन्तरभाविनो यशः पानस्य पूेनदशात्करमिकबि- 
पर्ययः । अग्रैव (पिवशिवोभः' इति प्रे ठु कभक्योः समग्ररभावितम् । 



अटंकारसर्वस्वम् । ८३ 

एवमध्यवसायख साध्यतायायुलेक्षां निणीय तिद्धलेऽतिशयोकति 
उक्षयति-- 

अभ्यवसितप्राधान्ये त्रतिशयोक्तिः । 
जध्यवसाने त्यं संभवति-- खरूपं विष्यो विषयी च । विषय 

हि विषयिणान्तर्निगीणीतवेऽध्यवसायस्य खरूपोत्थानम् । तत्र साध्यत्वे 
खर्ूपपराधान्यम् । सिद्धत्वे त्वध्यवसितप्ाधान्यम् । विषयप्राधान्यम- 
ध्यवसाये नैव संमवति । भघ्यवसितमाघान्ये चातिशयोकिः। भव्याश्च 
प्च भकाराः । भेदेऽभेदः । अभेदे मेदः । संबन्धेऽबन्धः । अरसं 
बन्धे संबन्धः । कार्ैकारणपोवीपर्यविध्यंसश्च । 

एतदुपसंहरनन्यदवतारयति--पवमित्यादि 1 तानेव लकषयितुमाट् । एतदेव 
च्यख्यातुमैष्यवसावस्य तावयथासंभवं खर्प द्यति-अध्यवसितेत्यादि 1 
परस्परनिष्ठत्वानुपपततेरभ्यवसायस्य क्रं विषयमिषयिभ्यामिलयासक्ञाद--विष- 
यस्य हीत्यादि । विषयविषयिम्यामन्तरेणा्यवसाय एव न भवतीः । 
एषामेव विषयविभागं द्ैयति--तरेतयादिना । तत्रेति ्रयनिीरणे । खर 
पमाान्यमिलय्यवसायपाधान्यम् । अध्यवखितपा धान्यमिति विषयिभाधानयम् । 
साध्यत वदतं चोलक्षायामेव निर्णाम । नैव संभवतीति । अप्यवसाय- 
खरूपालुदयात् । तदेवं विषयिणः पराधान्यविवक्षायामलंकारो भवतीवाह--अध्य* 
वसिते्यादि । उक्तं चान्यत्र--अष्यवसायसाध्यलप्रतीतावियमिष्यते । तत्सि- 
इतायतीतौ ह॒ मवेद्तिशयोकिषीः ॥? इति । पति न्यूनाभिकसंख्यानिराार्थम् । 
अत एव कार्कारणपौवापर्यविषवंससय चलुर्थमदान्तमौवो न वाच्यः । एवं हि मेदान्त- 
राणामपि तदन्तमीव एव स्यात् । अभेदा्यसंबन्येऽपि संबन्धोपनिबन्धनाव् । अथ 
भवत्वेतदिति चेत्। न। अत्र च यदपि सर्वत्र भदेऽभेदादौ वस्ततोऽसंबन्ये संबन्धः 
एव. वभेयितुं शक्यते तथाप्यवान्तरभेदविवक्षयान्ये$कितत्वादिविक्तसयसंबन्धे 
सेबन्धस्य दरिततवाच विभागेन निर्देशः कृत इति भद्धिरेगो्लाव्.। तत्स॒मा- 

” ९. “भभ्यगितस्' ख. २. 'निरुदल्व ख. 



< -काव्यमाला । 

` तत्र मेदेऽभेदो यथा-- 
कमलमनम्भसि कमले च कुवर्ये तानि कनकरतिकायाम्। ; 
सा च ुकुमारखमगेदयुत्पातपरम्परा केयम् ॥ 

नन्यायत्वात्रयमस्यापि चलुरेेदान्तमौवो न्याय्यः । अथ॒ यदि कार्यकारणयोः 
पोवपर्वष्वंसात्समानन्यायतायभावेऽपि तथोपनिवन्धे पञमोऽतर अकार इष्यते 
तहेशकाखयोः पदारथसंवन्धे विदोषाभावद्धिनदेशत्वाभावेऽपि तथोपनिवन्धे 
यष्ठोऽपि भेदः परिगणनीय इति ` निविषयत्वादसंगतेरभावः मसन्यत इति चेत् 1 
नैतत् , यस्मादतिश्योक्तावतिशशयाख्यप्रयोजनप्रतिपिपादयिषया विषयनिगरणेन 
विषयिपाधान्यं विवक्षितम्, असंगतौ लु विरुढतव्ल्ायनाय कार्यकारणयोरभिन> 
देशत्वमित्युमयत्राप्यसवि तावनििवादो जक्षणमेदः ! का्यकारणपौ वं पर्व्वते च 
वहमक्तैकसय हदयाधिषठानख कारणस स्मरकटकस्य च कार्ख पवापरोमावं नि, 
गीय त्वदनेनव विषयान्तरवैसुख्येन त्वदभिकापपरेव जतेलयतिदायभयोजनमति- 
पादनार्थमन्यातलमव्यवलितमिलतिदयोकिमेदलमेवाख न्याय्यं न त्वसंगविभेद्- 
त्वम् । तत्र हि धवन्ध धम्ममधीरण््ः कष्मानायकशन्पकमाठिकाभिः । चितेषु 
मन्युः स्थिरतां जगाम ॒विपक्षसारङ्विलोचनानाम् ।' इत्यादौ धम्मे 
विततेषु च मन्यसरवमिति कायैकारणयोमि्देशलम् । यत्रैव बन्धसतरैव ततका- 
य ख्यखोपपत्विरूदत्वभलयायकम् ! विरोधस्य चात्राभासमानत्वम् 1 घम्मि-' 
हन्धमन्युखरयो्सठुतोऽपि कार्यकारणमावसद्धावाभावाख्यस्य वाधकलयस्ो- 
ह्यसात् । न च बाधोद्येऽपि विरोधाप्रतीिः । दविचनद्रतीतिवदलुपपयमानतया 
स्वलद्रतितवेनः तत्मतीतेरवस्थानाव्। न॒चातिशयोक्तौ स्वलद्तित्वम् । निश्चय 
खभावत्वादस्या अजुपपयमानत्वद्धाया अप्यमावात् । नहि कार्यकारणयोः पौव 
पर्यविधव॑स उपपद्यत इत्र विवकितं कत्वेन फलमेतदिति अत एवासंगतेरतिद 
यक्ते खरूपभेदोऽपीति कार्यकारणयोः पौवीपर्नि्सेनासंगतिरभिनदेशत्वेन चा- 
तिशयोकिरिति ययोक्ेव युक्तम् । अत एव च 'ौवापर्िप्याससमकनलसमुदधवौ । 
कार्यकारणयोर्यौ तौ विरोधाभासपदवौ ॥' इलावपि यदन्यैरकतं तदयुक्तमवेति न॑ 
न्यूलभकारतवम । केचिच सरवालंकाराणामप्यतिशये्तेरेव अभेदत्वादसया बहु 
कारतामाचक्षते । तथा हुपमायामप्यस्येतद्धदलम् । न्यूनगुणस्य सुखादेरधिक- 



अंकारसर्वखम् । ८५ 

अत्र मुलोदीनां कमरचेगेदेऽभेदः } जमेदे मेदो यथा-- 
अण्णं रुडहत्तणओं अण्णानि अकावि वणच्छामा । 
सामा सामण्णपार्वहणो रेहचिअ ण दोर ॥ 

अत्र ख्डहलादीनाममेदेऽप्य्यलेन भेदः । यथा वा-- 
श्वमिरद्म्मि बलमोडिअचुंविं अप्यणा ज उवणमिषए् 1 
एकम्मि पिदर अण्णोण्णा होति रसमेज । 

अत्राभिन्नखापि परियाधररसख विषयविभागेन मेदेनोपनिबन्धः । 
संबन्धेऽसंबन्धो वथा-- 

युगेन चन्द्रादिना साम्थेऽतिायानतिपातादतिशयं विना च गौरिव गवय इया 
| दावनकंकारत्वात । अतध्चातिशयसैवस्वीलंकारवीजमूतत्वात्, “एकैवाविशयो- 

रिथ काव्यखयाल्ृतिमेता' इत्यक्तम् । नैतत् । हट ह्यतिदायख दयी गतिः यद्य् 
कविशरतिभानिरवतिंतः सामान्यात्मा भवति भदेऽप्यभेद इत्येवमादिरूपो विशेषात्मा 
वा । तत्रायः सवैरेवालेकारबीजतयाभ्बुषगतः । अन्यया हि गौरिव गवयं दला 
दावलंकारत्वं स्यात् । तावता षुनरेतत््भेदत्वं सवीरंकाराणां न युक्तम् । तत्वे 
हि विेयोकसयुढेलादीनामपि तदमसङ्ः । सर्वालंकाराणामि वियेषोकतेलरूप- 
लाव्। अथ दितीयपकष्यभेलुच्यते तद्यनुम् । असया हयध्यवसितभाान्यं 
रक्षणम् । तैन्ालंकाराणां न संभवति । तयात्वानवगमात्. । जतवरैषामसंमक्त- 
त्सामान्यत्ात्कयं तदविरोषत्वमिति बहुप्रकारत्वमस्या निरस्तम् । सुखादीना~ 
मिति । न ठ वासवस्य सोन्द्यैख । कमल्ायेरिति । न ठं कविसमरितेन 
सैन्र्ेण । अत एव चात्रातिशयाख्यमिलयादिसदभिभायेभेवाथ्यवतितपायान्य- 
मिखन्तशोत्तरकालिक्तो न्थः खमतिजाच्याेखकैरन्या छिखित इति निचि- 

८.१. (“अन्तसन्दर्यमन्यापि च कापि वर्वनच्छाया । 
यामा सामान्य्रनापतेरेवेव न मवति ॥ इति च्छाया । 1 

~... (मानितम्य बात्कारुमपिे भालना चोपति ।.--- , 
यकसिकषपि भिवाधरऽन्यऽन्ये भवन्ति रसभेदाः ॥ इति च्छाया 



< काव्यमाखा । 

श्गवण्यदरविणव्ययो न गणितः छेशो महान्लीकृतः 
च्छन्दं चरतो जनस हृदये चिन्ताज्वरो निर्ितः । 

एषापि सगुणाचुरूपरमणामावाहराकी हता 
कोऽर्थञरेतसि वेधसा विनिदितसन्व्यास्तनु तन्वता ॥ 

अत्र खवणयद्रूविणस्य व्ययसंबनयेऽप्यसंबन्धसन्वीरावण्यप्रकरष्- 
तिषादनर्थं निबद्धः । यया वा-- 

“अस्याः सर्गविषै प्रनापतिरमूचन््ो तु कान्तिपरदः 
शज्ञरेकरसः सयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 

वेदाभ्यासजडः कर्थं तुं विषयव्यावृत्कौतृहछो 
निमोहुं भमवेन्मनोहरभिदं स्प पराणो सनिः ॥' 

जत्र पुराणपरनापतिनिमौणसंबन्धेऽप्यसंबन्ध उक्तः । असंबन्धे सं 

कधो यथा-- 

शुषं भवारोपदितं यदि खान्यक्ताफरं वा रफुटविद्रुमखम् ॥ 
ततोऽन्या दविशदस् तखास्रोप्यलरचः सितख ॥' 

जमः । अयं हि अन्यतः पातकैथिदविपशिद्धिः पत्रिकामि्िखित इलवगीता 
अविद्धः । तत तैरनवघानेन अन्थान्तरसक््वाददपयतदा पतरिकानतराद- 
यमतमल्सपरायो अन्वखण्डो टिखित दति । न एनरक्मैव तदैव सुखादीनां 
कृमलायैभदेऽप्यभेद इत्यक्त्वापि न त॒ वदनादीनां कमलमदिभिरभेदाष्यवसायो ; 
योजनीय इत्यादि वचनं पूरवपरपरादतमस वैदुष्यदाकिनो मन्थकार्यसंभाव्यम् ; 
रुडदत्वारीनामिखादिलच्दादिवतनेच्छाया एव मरदणम् । ततरैवामदेऽपि मेदवि- 
वक्षणात् । उत्तरां हि सैबन्धेऽप्यसंबन्धः । “वण्यद्रविणव्ययो नः गणितः” 
इख पादतरयी तन्वीलाव्वभरकभतिपादनार्थमिति । एततमयोजनदीनं स्वल पायय पनीत । पयोजनं एनत 

ई. न्यव .क..२५.सविषय' क, २, 'विषिः' ख, 
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अत्र संमावनया संबन्धः । यथा वा-- 
दाहोऽम्मः प्रखतिपचः परचयवान्वाप्पः प्रणालोबितः 

श्वासाः पद्धितदीमदीपकलिकाः पाण्डिननि मं वपुः । 
किं चान्यत्कथयामि रात्रिमसिखां लन्मा्गवातायने 

दस्तच्छघनिरुद्वचनदरमहससस्याः सितिरवतते ॥ 
अत्र दाहादीनामम्भःमचुलिरसबन्येऽपि संबन्धः सिद्त्वेनोक्तः । 

कायैकारणषौर्वापयविध्वंसः पौवौपयैविपयेयातुस्यकारुतवादवा। विपथैयो 
यथा-- 

हरणोपटक्षणपरम् । तेनान्यत्र खयमेव भयोजनमभ्यूयम् । संभावनयेति 1 
नलु वस्तुतः । अत एव संबन्धस्यावासववत्वादुदादरणान्तरमाद--दादोऽम्म 
इत्यादि । वाशब्दः सञुचयाथेः । अत्र॒ च कार्येकारणपैर्वापयैविष्वंस इत्यनेन 
मसिद्धयोः कायकारणयोर्विष्वंो विपर्ययस्था पौ्वापर्यसयादपशवात्कालमानितवेन 
असिद्धस्य कमस्य विध्वंसो व्यलयः सहभावो वेत्यपि भेदन्रयं तचरेणोक्तम् । एवं 
च कार्यकारणविषव॑सस्यापि पश्भकाराः । अवान्तरपकारत्वालुनरेषां पचभकारलं 
नियमगर्मीकारेण पूवं व्याख्यातम् 1 तत्र का्यकारणयोर्विपययो यया--एअतत 
अवअत्तं संकोमजरं॑मिंक कंतीडं । गहस्सप अरददस्स कारणं भणह् 
सरस्य () ॥ जरन्ते संकोचे विपर्यये शतप्रस फारणलमभ्यवसितम्॥ 
अत्र भेदेऽभेद इवरूपातिशयोिदतुतवेन स्थिता । उत्तर त्व सैव श्ि्टशब्द- 
निबन्धना हेतुः । तथाभावोपनिवन्धशात्र वस्य लावम्यभकर्थपरतिपादनार्थम् ए 
कमविपर्यभो यया--कपितस् भ्रयममन्धकारी भवति विद्या ततो धरुकटिः १ 
आदाविन्दरियाभि रागः समास्कन्दति चरमं चश्ः । आरम्भे तपो गलति पश्चा- 
त्लेदसलिलम् । पूवमयशः स्फुरत्नन्तरमधर इति !° अच्र कोपकार्ये विदय 
खादीनामन्यकारीभवनादौ कमं निमी तदिपयैयोऽध्यवरितः । तसैव समाक" 
यथा--“रस्भवणाहि परिणो मणं णिमेदचा गजना । कजा हिमगाहि समः 
सरति -".““सपियुहीणं ॥' अत्र॒ परिजनादीनामपसरणे कमिकतेऽपि समक 
रतवमध्यबषितम् । एवमेषां सवेषामेव मदाना तेकासंमवदिपबल् दरिलुमाट-- 
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श्टदयमधिष्ठितमादौ माख्त्ाः कुदुमचापवागेन । 
चरमं रमणीवहम लोचनविषयं स्वया भजता ॥' 

उुल्यकार्लं यथा-- 
“अिरटविरोरजर्दः कुटजाजुननीपषुरमिवनवातः । 
खयमायातः कारो हन्त हताः पथिकगेहिन्यः ॥ 

षु पचचसु मदेषु मेदेऽमेदादिवचनं रोकातिकान्तगोचरम् । भत्र 
चातिदायाख्यं यत्फलं प्रयोजकतवानिमित्तं ततरामेदाध्यवसायः । तथा 
हि 'कमरमनम्भसि' इत्यादौ वदनादीनां कमरयैभेदेऽपि वालव 
सैन्द्थं कव्रिसमितेन सैम्दर्थेणामेदेनाध्यवसितं भेदेऽभमेद्वचनसख 
निमित्तम् । त्र च सिद्धोऽध्यवसाय इत्यध्यवसितपराधान्यम् । न तु 
वदनादीनां कमलादिमिरभेदाध्यवसायो योजनीयः । अभेदे भद् 
इत्यादिषु प्कारे्व्यातिः । तत्र हि “अण्णं र्हण इत्यादौ साति- 
श्यं र्डहल्वं निमित्तमूतममेदेनाध्यवसितम् । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम् । 

एष्ित्यादि । एवि विषयसप्तमी । एष॒ चावयवनिदैशः । छोकातिकरा- 
न्तेति । कविप्रतिमानिमिंतमेव सातिदायं वस्त्वेषां विषय इयर्थः । अत्रेवि भेद. 
प्के । चशन्दः ममेयान्तरसमुचयाथः । फलमिति 1 तयैव भतिपिपादमि- 
धितलात् । तत्रेति 1 वास्तवस्य सोन्दयैसय कविसमर्पितेन सोन्रणामेदवचनेन । 
नलु चात्र॒ वदनादीनां कमलाद्य्यवसायः मतीयत इति कथमेतदुक्तमिलाश- 
ाद--न त्वित्यादि । तश्च तेष्ववयाधिरिलश्याद-- तत्र ही्यादि । 
कमकमनम्भसीलत्र दि यदि वदनादीनां धर्मिणाममेदाध्यवसाययोजनं कियते 
तततख धामिगततेनवेरिद भनोग न सादव्यािः । अतश्च पूर्व धर्माणामेवा- 
ध्यवसायो योजनीयो येन सर्वत्रैक एव पक्षः स्यादिति तासाः । उपलं 
चैतत् । यावता हयष्यववितपराधान्यमस्या कक्षणम् । तच धर्मिणाम धर्मा 
वेति को विरोषो येना्वापिः खात् । प्रत्युत धरमवोरभेदा्यवसायाभ्युपगमे उप- 

~ १" भृतताः क. २. "वेव! ख. २. “गतवत ख. ४ (अव च' ख. 
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तदभिप्रायेणेवाध्यवसितमाघान्यम्। भकारपश्चकमध्यात्कार्यकारणमाविन 
यः प्रकारः स का्यकारणता्रयाठंकारसावि प्रप्ा् रक्षविष्यते । 
एवमध्यवसायाश्रयमरुंकायमुक्ला गम्यमानैोपम्याश्रया अलंकारा 
इदानीसुच्यन्ते । तत्रापि पदा्थेवाक्यार्थेगतत्वेन तेषा दैव्ये पदाथै- 
गतमरंकारयषच्यते-- 

ओौपम्यख गम्यत्वे पदार्थगतत्वेन अस्तुतानामप्रस्त॒तानां 
वा समानधमीभिबन्धे तस्ययोगिता । 

इवायपरयोगे दयौपम्यसख गम्यलम् । तत्र प्राकरणिकानाममराकरणि- 

कानां वार्थानां समानगुणक्रियासंबन्धे जन्विताथी तल्ययोगिता । 
यथा-- 

भज्नातपत्रमकरा्ितानि सुद्रहन्ति स्छुटपारर्त्वम् । 

विकखराण्यर्ककरपमावादिनानि पद्मानि च वृद्धिमीयुः ॥' 

मादीनामप्यतिरायोकिप्रसङ्गः खात् । त्रापि धमौगामेव मेदेऽभेदविवकषणात् 1 
एवं च विजातीयत्वेन भेदे धर्मयोरप्यव्याभिः असज्यत इल्ल्मसङगतत्रन्धर्थोदीर- 
गेन । भ्रपञ्चार्थमिति । न ठु नियाम् । इदेव तस्य निध्वितत्वत् । भपश्च 
तृत्रैव दश्यिष्यते । एतटुपसंदरलन्यदवतारयति--एवमिव्यादिना यम्यमा- 
नोपम्या्रया इति श्वायपयोगाव ! पदाथमिति 1 वाक्यायपेक्षया पदाती 
वैरन्तरकष्ाद् । तत्र पथमं ठल्ययोगितामाद--भपभ्येत्यादि । एतदेव व्या- 
च--इवेत्यादिना । तत्रेलौपम्यस्य गम्यत्वे सति । गाकरणिकानामिति द्वयोः 
सेमानधर्मसंवन्धस्य संभवाव भ्रदणसिदधवहुवचन निदेशो वहूनां अ्हणारथम् । अत, 
एव च हूनामौपम्यमहणायेति न वाच्यम् । वक्यमाणोदाहरणेषु दयोरौपम्बसवो- 
दासमानतवात् । एवं दीपकेऽपि हेयम् । अन्वितायैति । समानधमंसंबन्धि- 
नामत्र भावात् । अनेनैव चाखाः ्रकृतानामपरकृतानां च युणक्रियात्मक्धर्ैः 
प. नतः कमल. पल जपत सति हिनप छद "सवज श. 
च पप, २, शन्धदूषगोदीरणेन' क ३. शनिगीणैलोव" कं; ४: “बहूनामेव ख. 
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जत्र ऋतुवर्णनस्य पकरान्तत्वादिनानां पद्मानां च परकृतलादरद्धिग- 
मनं क्रिया । एवं गुणेऽपि । यथा-- 

गपो जटाजाठं तखीतथ्यगाजिनम् । 
उचितानि तवङ्गेषु यबमूनि तदुच्यताम् ॥' 

उचितत्वं गुणः । अप्राकरणिकानां यथा-- 
श्वाक्तवदश्चषतनापतितं सुखेऽख' 

निर्निदनीरनछिनच्छदकोमसङ्ञया । 
मग्रख गूमैरवृपसय रजः कयापि 

तन्व्या तवासिरुतया च यः प्रमृष्टम् ॥ 

ज्र गूर्जरं प्रति नायिकािरुतयो॑माकरणिकलतवे मार्जनं क्रिया † 
गुणो यथा-- 

श्लदङ्गादवं द्रष्टः कख चित्ते न भासते । 
मार्तीरशभृेलाकदटीनां कठोरता ॥ 

योयाैविष्येन चुष्कारत्वमप्युक्तम् । न चाखातिशयोकिरनुपाणकतया वाच्या † 
ताँ विनापि वदेयमाणोदाहखेष्वस्याः संमवात् । ओषम्यामावेऽपि गुणसाम्यो- 
दाहरणदवयं आच्योदाहततवाद्रनयकृतोदाहतम् । यत्र एुनरौपम्यं तीयते तडुदा- 
हियते यथा--रवाविकारावसरे तवोचितमदं भिये । स्वलदरतिलं वचसां 
ठीत्ममचङ्गमणसख च ॥ अव्रोचितत्वं गुणः । अभ्रकृतयेोस्तु यथा--“भूमारोद्ह- 
जन्य उिरं त्यि विष्ठति । देवाय फणिनामम्यः चू खनौ परम् ॥* 
अत्र डखित्वं गुणः । केचिच नायिकामिटितयोः भाकरणिकत्वं मन्यन्त इत्युदा+ 
इरणान्तरेणोदाहियते यथा--शभोरयलरदिनमिः ्रणमतशूडामणितवे स्वता 
मज्ञा चन्द्रकला च सर्वजगतां बन्यलमापादिता । युक्तायाः प्रतापदावविपद्ः. 

` १ शरतान्तलम् क, २. ^्राकरणिकलं" क, 
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कैठोरतवं गणः । एवमेषा चतुव व्यार्याता । षः 
प्रस्तुतप्रसवुतयोव्यैसते तुल्ययोगितां परतिपाच समत्वे दीपक 

च्यते-- 
भस्तुताप्रस्ततानां त॒ दीपकम् । 
जपम्यख गम्यत इत्यायनुर्तते । प्राकरणिकाप्ाकरणिकयोम्या- 

देकत्र निरदिं्टः समानो धर्मः प्रस्गेना्यत्रोपकारादीपनादीपसाद्दयेन 
दीपैकार्यारंकारोत्थापकः । तत्रवाय्रयोगाटुपमानोपमेयमावो गम्य 
मानः । स च वासव एव । पूर्वत्र ुद्धमाकरणिकते छ॒द्धामाकरणिकले 
वा वैवक्षिकः । अत्र पराकरणिकलाभ्ाकरणिकत्वविवर्तित्वादुपमानोपमे- 

कन्या पितृणामतौ द्रीका्यहिमाख्या कयसुमापादद्वय प्राप्यते । जत्र भगवती- 
पादद्वयखैव व्णनीयत्वादभज्गाचन्दरकल्योरमकृतत्वम् । आपादनं च क्रिया । बिम्ब 
अतिविम्बभावेनापीयं भवति । यथा--श्षिषन्खविन्यानि पदानि हेक्या खरा- 
जहंसानभिरह्य च स्थिता । कवीनद्वक्ेषु च यत्र शारदा सदख्पत्रेषु रमा च 
रज्यति ॥” अत्र वकपद्ययोर्विम्बभतिविम्बमावः । अनेनैव चादायेनातरारंकारवा- 
के भ्न्थङता बैिष्यमसया दधतम् । चदधसामान्यरूपतवन यथा--आ 
बार संन दे पाल्य तसय इदधये । एका पयःमरलविणी सवेसंप्स्ः परा ॥ 

" अत्र प्रस्चवणस् शुद्धसामान्यरूपत्वम् । एतदुपसंदरजन्यदवतारयति--प्रस्वुता- 

अस्तुतानामिति । एकेति म्ाकरणिकेऽभाकरणिके वा ! अन्यत्रेति भाकरणि- 
कादौ । दीपकेति संज्ञायाम्” इनेन कन् । सादरयेन समुदायगम्यायाः संज्ञाया 
अमावात् । तत्रेति दीपके। वास्तव इति । मकृतापकृतयोरुपमानोपमेयरूपतवात् ¶ 
पूर्वत्रेति ठस्ययोगितायाम् । इयानेव च दीपकतल्ययोगितयोरविरोषोऽस्तीलप्यनेन 
दशितम् । न चैतावतैवानयेोः ए्लकषणं युक्तम् । ओौपम्यगर्भत्वाख्यस् सामा- 
न्यख द्योरप्यनुगमात् 1 एवं च ससुचितोपमादरपि धरषग्लकषणं सात् । घ्न्य 
इन्िरन्तनादुरोधाकतम् । वैव क्षित इति । यत्रैव वछ्कुमानलसुपभेयलं बा 

१. “भवर कोर ख, २. "दीपकाढकारोदीपकः ख: /"; ; १७ 
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यभावखानेकष्येकक्रियामिसंबन्धादोचित्यायदा्थलोक्तिः । वस्तुतस्तु 

वाक्याथेतवे आदिमध्यान्तवाक्यगतल्वेन धर्मल इतावादिमध्यान्तदीप- 

कार्यासयोऽख मेदाः । कमेणोदादरणम्-- 

शे मिदिरेण णहं रेण कववं सरेण जेन्वणञं । 
अमणएण धुणीषवभो तुमए णरणाह् सुबणमिणं ॥' 

` भ्संचारपूतानि दिगन्तराणि छृता दिनान्ते निर्याय गन्तुम् । 

भ्रचक्रमे प्वरागतात्र प्रमा पर्ल सुनेश्च धेनुः ॥ 

जहम तत्रैव अकरणादिवलादाश्यणीयमिलथः । अत शस्तुतस विवरीनयेन 
व्यभिचारस्य द्ीनात्" इति नीत्या स्तताप्रसतुतलवमात्रनिबन्धन एोपमानोप- 
मेयभावो न भवतीति भावः । एवं श्रसिदधेनाप्रसिद्धख सादस्यमुपमा मता" इया- 
दशा भलिधप्वद्धलमात्निवन्यनोऽुपमानोपमेयमावो न वाच्यः । "वगिव 
जलं जलमिव खं इत्यादौ द्वयोरपि वुल्यलात् । मसिदधय॒गत्वायमावेऽपयुपमानो- 
प्मेयमावस्येष्ट्ममिचारसख दनात् । नजु चात्र -साधरम्यं वाक्यार्थगततवेनव 
अतीयत .इति कथं तख .पदारथगतत्वुक्तमिलयाराज्ञाह--अनेकस्येत्यादि । 
एवं पूर्वत्रापि हेयम् । घेलुसंष्ययोः भ्कृतत्वादतरन्ये तुस्ययोगितां मन्यन्त इल्यु- ` 
दाहरणान्तरेणोदाहियते--धम्मजणेण काण वि काणवि अत्थजणेण बोई । 
कामजणेण काण वि कराण वि एमेअ संसारो ॥" ईकक्रियमिलनेनैकुणमपि दीपकं 
खयमेबोदाहा्॑मिति सूषितम् । तत॒ यथा--फणासंदलदषो दिवि नेत्रसद- 
स्व् । अद्वितीयः थव्यां च भवानामसदलत् ॥* अदितीयत्वं शणः । एव 
मेकं करयं गुणं वानेककारकगतत्वेनामिधाय तदेव च दषन्तीहृत्यैककारकमप्य- 

१. (रजते मिदिरेण नमो रेन कानयं रेण यौवनम । अस्तेन नीथः “ 
च. नाथ ञुवनमिद् ॥° इति च्छाया, २, (अजीषवलो' ख, -३. वु नान्येन 
४, (कक्ियेखनेनेक' ख. ^ 

लया 
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किव॑णाण धणे णाँ फणमणी केसराहँ सीदाणं । 
कुख्वालिसार्णँ थणमा कुत्तो छेप्पति जघुजाणं ॥' 

एवमेककरियं दीपकत्रयं निं तमू । अत्र च यथानेककारकगत> 
सेनेकक्रियादीपकं तथानेकक्रियागततवनैककारकमपि दीपकम् । 
यथा-- 

(्साधूनागुपकर्तु र्मी धर विहायसा गन्तुम् । 
न कुतूहलि कल मनश्चरितं च महात्मनां श्रोठम् ॥› 

नेकक्ियागतत्ेन दीपकं मवतीलाद--अ्ेत्यादि ॥ अव्र चोचदरासवणनीयं र~ 
बाचायोदिससुपचरारकरणादिविसेषरपं भुतं भोतुनववो धितः कविककमिट 
साधूपकारकरणादीनां सामान्यानामपसुतानां अर्यनम् । तेषां च सामान्यानां 
परस्परमौपम्यप्रतीवेरेककारकगतत्वनेयं कारकलुल्यथोगिता । अतश्च नेदं कार- 
कीपकस्योदादरणम् । ततु यथा--आ शचिसुली च सथां च पाह 
कीति च साथयितुमर्जयितुं च कदनीम् 1 तवदधकतिमद्धतरसां हृदये च क 
मन्दादरं जनमद पञमे जाने ॥” अतरािक्नायनेकशिाकतवनैढ एव जनो 
निदः । प्रस्तुतां स्फुटमेव । सिति कूणति वेदति वित्ैकति निमिषति 
विलोकयति तिर्य । अन्तर्नन्दति उभ्विमिच्छति नवपरिणीता वधूः च~ 
येः ॥ इतर ठ स्मेदनादिकरियाणां असतुतानामेकाधारगतत्येन ससुचीयमानलाच 
समुचयारंक्ारो न हु कारकदीपकम् । तद्धि यसत॒ताप्रस्तुतानां कियाणामौषम्यस- 
द्वाव भवति । एवं सर्वक्रियाणां स्॒तत्वेऽपि ससुयस्यौपम्यामावादेव तल्ययो- 
गितातोऽपिभेदः । ओौपम्यसद्धावेऽपि ठत्ययोगितैव ! यथा--चकार दुवंखानां 
यः क्षमामागखिनामपि । जहे निरपराधानामपि यश्च बलीयसाम् ॥ अत्र 
-करणद्रणयोः अकृतलम् । द्वयोरपि राजगततवेन वणनीयतवात् । इदं बम्बर 
वरिम्बमावेनापि भवति । यथा--मणिः शाणोवीटः समरविजयी हेतिनिहतः 

१ “कृपणानां धनं नागानां फणमणयः केसराणि िंहानान् 1 ङखवालिकानां खना: 
ङतः स्न्तेऽतानम् ॥? इत च्छया. २. ति निगम ख. 
३. वलति" ख. ; > 
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सत्रोपकरणायनेकक्रियकरृलरेन कतृहलविरिषटं मनो निविष्टम् । 
छयान्तरेण लु माखादीपकं प्रलावान्तरे रक्षयिप्यते । 
बाक्या्थगतत्वेन सामान्यस्य वाक्यद्वये पृथङ्देशे प्रतिवस्तु- 
पमा। 

पदारथार्धो वाक्या इति पदाथैगतारंकारानन्तरं वाकयार्थगता- 
रंकासमसावः । तत्र सामान्यधर्मस्येवाुपादाने सङृनिरदैशे उपमा । 
वस्तुमतिवस्तुमयेनासङ्ृनिरदेेऽपि तैव । इवायनुपादाने सृति 
दंशे दीपकतुल्ययोगिते । असङृनिर्देशे त॒ शद्धसामान्यरूपलवं 
विम्बप्रतिबिम्बभावो वा । आयः प्रकारः प्रतिवस्तूपमा । वस्तुतः 

कलाशेषधन्द्रः सुरतमृदिता बारुललना \ मदक्षीणो नागः शरदि सरिदादयान- 
लिना तनिन्ना योभन्ते गलितिविभवाश्वाय जनाः ॥" अत्र॒ शाणोटीढतवादीनां 
विम्बभ्रतिविम्बमावः । छद्सामान्यल्पतरं यथा--“कैणरअणराहंगो संगणाहो 
अरं समुन्वहई । णददप्पणोवसोहितिद्ो अ ठह णाह यभदंडो ॥' अत्र राजि- 
तलशोभितत्वयोः ्द्सामान्यल्मतवम् ।नन्ेतदनन्तरमेव मालादीपकमन्यै्ित 
तदिदापि किं न र्यत इतयादा्याह--छयेत्यादि । छयान्तरेणेति ्ज- 
सूपेण । असावान्तर इति ्कखवन्धोपचितरूपलात् । वाक्याथैत्यादि । 
एतदेव व्याख्यातुमलंकारान्तरैः सहस्या विभागं दशैयति-ततरत्यादिना । 
“तया स पूतश्च विभूषितश्च" इलन्नोपमायां सङभिदेशः । वण््योऽयमंसापिवक- 
म्बहारः' इलयादावपि चासङृनिर्देशः । तदेवमिवादयुपादाने साधारणधर्मख यथा- 
सभवं खरूपं निर्प्येवायतुपादानेऽपि निरूपयति--इवादीत्यादिना । यदपि 
दीपकलुल्ययोगितयोः समान्यस्यास्ृषिदेशोऽपि संभवति तथापि सक्र्द 
विना तयोरनुत्थानाततदेवेह पराान्येनोकतम् । अस्भिर्दश्च द्विषा भवतीत्याह 
-असरृदित्यादि । आयः प्रकार इति छदधसामान्यरूपतम् । यदि चात्र 

१. “फणरत्नराभिताङगो सुजङ्गनायो धरां समुदहति । नखदरपणोपरोभितश्चिखश्च तव 
नाय अुनदण्डः ॥' इतिच्छाया. २. (ताम्यस्' ख, 
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शब्द वाकयार्थवाचिले पतिवाक्या्युपमा सग्यमिलयवर्थशरयणात् | 
केवलं कान्यसमयात्पयायान्तरेण धद । द्वितीयप्रकाराश्रयेण 
द्टन्तो वक्ष्यते । तदेवमौपम्याशरयेणेव प्रतिवस्तूपमा । यथा-- 

श्वकोयै एव चतुराशवन्दिकाचामकर्मणि । 
अवन्त एव निपुणाः घुद्यो रतनर्मणि ॥” 

त्र चलुरतवं साधारणो घर्मै उपमानवाक्ये, उपमेयवाक्ये तु 
निपुणषदेन निर्दिष्टः । न केवरमियं साघरम्येण यावदै्येणापि । 
यथातरवोत्रस्थाने “विनावन्तीनै निपुणाः दो रत््मणि' इति 
पे । 

सखामान्यसकल्पत्येवास् तरक पर्यायान्तरेण ्वदैरः कियत इत्यादा 
केवखमित्यादि । चडुकम्---नैकं पदं दिः भयोज्यं येग" इति । विम्ब 
अरतिविम्बमाबो दवितीयः मकारः । एवभेतदुपसंहरन्धङृतमेव सिद्धान्तयति-- 
तदेवमित्यादिना ! ओपम्याश्चयेणेति । एतदमिदधता अन्धक़ृता । भवि 
वस्तूपमाया दन्तद्धिदो दा्षितः । यतोऽस्याः भ्ृतारथस्य विशवीभिदित्सया 
सादस्या्थमपकृतमयौन्तरसुपादीयते । अत एव चात्र प्रकृतागरकृतयोरपनानोष- 
मेयभावः । दन्ते घुनरेताटशो वृततान्तोऽन्यत्रापि स्थित इति प्रृतसा््यावि- 
स्प भतीतिमों भूदिति भतीतिविदादीकरणाथमरथन्तसुपादीयते । अत एवात्र 
यरिपादानं श्रहृतस्य न काप्यपयुक्मपि ठ भ॑तिपनतः भकृताथपरतीतेरविसपष्टता- 
निरासात् केचिच दानत वयोः समरमसम्ंकमावेनानयोभे दमाः । तदसत् । 
यतः सरूपयोविशेषयोः समरध्यसम्ेकभावो न भवति । वस्लन्तरेण वस्तवन्तरवि- 
-उातुपपततः । नहि सामान्यविशचषयोरेव भवति । सामान्यस्य नियमेन विशेष 
निष्तद्िशेषस्य च नियमेन सामान्या्रयत्वात् । यदि चात्र समर्यसमर्थकभावः 
इ्ादर्ान्तरन्यासादस्य॒श्यगरंकारता न स्यात् । समध्यसमर्थकमावातमूनः 

१, “पान ख. २. (उपमान क, ३. “कर्मणि' क, ४. “विदेषानभिभि- 

क्सवा' ख, ५. श्रतिपततेः क, 
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तखापि बिम्बप्रतिविम्बभावतया निरदेदो दान्तः 1 
तस्यापीति न केवलमुपमानोपमेवयोः । तच्छब्देन सामान्यधर्मः 

भ्रलवषटः । जयमपि साधम्यवैध्म्यम्ां विविधः । आवो यथा-- 
“ब्धिलंह्ित एव वानरमैः किं त्व गम्भीरता- 

मापातारनिमस्मपीवरतनुजौ नाति मन्थाचरः । 
दैवीं वाचसुपासते दि बहवः सारं ठु सारखतं 

जानीते नितरामसतौ शुरुकुर्ि्टो सरारिः कविः ॥ 
अत्र यपि ज्ानाल्य एको घमो िददि्टलसखापि न तन्निब्धनम- 
प्ये विवक्षितम् । यन्निवन्धनं च विवक्षितं तत्रा्धिरद्वनादावस््येव 
दिव्यवागुपासनादिना प्रतिबिम्बनम् । द्वितीयो यथा-- 

शृतं च गवौमिमुलं मनस्वया किमन्यदेवं निदताश्च नोऽरयः । 
तमांसि तिष्टन्ति हि तावदशयुमानन यावदायालुदयाद्रिमोठिताम् ॥' 

सामान्वसवोभत्नाप्यगमात् । अन्ये पुनरुमयत्ाषयाधनोपम्यमाभ्निख सामान्यं 
शदधसामान्यरूपत्वविम्बप्रतिविम्बभावाभ्यां व्यवस्थितेरनयोभेदमाहः । तदप्य- 
सत् । एतावतैवोपम्याख्यख सामान्यकक्षणस्यालुगतत्वादुपमामेदवदनयोः य- 
गलंकारतवालपपत्तः तदेवं वाकयनरपेयेऽपि वक्ृविवक्ोरव विरोषादनयोभेदः 
षदः । वैधर्म्येण पीति 1 भवतीति शेषः 1 तस्यापीति 1 उपमानोपमे- 
ययोरिति । कृतामृतयोधैिणोरितयधेः । अतश्च धर्माणां धणं च विम्वर- 
तिविम्बभावेन निर्देशोऽयमलंकारः 1 युक्तमन्यत्रापि--दृंतः उनरेतेषां सवेषां 
अतिविम्बनम्* इति । उपमानोपमेययोरिति ल॒ खारथं एव (न) व्याख्येयम् । 
अ्ान्तरसय गृतदाव्ीयोपादानातलादस्गसागिवक्षणा् । आ इति साधर्म्येण 
यथा बा--स्थानेषु रिष्यनिवदैः अतिपायमाना बिया खरं हि य॒णवत्तरमातनोतिग¶ 
आदाय किख वलाहकविभ्रकीणे रत्नाकरो भवति वारिभिरगबुराशिः ।" जत्र 
स्मानादीनं जकयादिभिःपरवनिम्यनम् । यञ्निवन्धनं चेति । अथौरकारतं 
च पुनरौपम्यम् । तस्य च सननन्तरोकतयुक्लासंमवात् । सरंभवतेत्यादि । 

१. शतिपत्ोः, क. व + 
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भत्र निहत्वा खानादिना वैधर्म्येण प्तिनिम्बनम् । 
संभवतासंभवता वा वस्तुसंबन्धेन गम्यमानं प्रतिविम्ब- 

करणं निदयीना । 
परतिविम्बकरणपसावेनाख्या रक्षणम् । तत्र कनित्सेमवतेव वसतु- 

संबन्धः खसाम्यादिमबपतिवि्बमावं कर्पयति । कचितपुनरन्वयवा- 
भादसंमवता वस्तुसंबन्धेन ्रतिबिम्बनमाक्षिप्यते । तत्र संभवदधस्तु- 
संबन्धा यथा-- 

श्चूडामणिषदे षते थ देवं रनिमागतम् । 
सतां कावीतियेयीति बोषयन्ृहमेधिनः ॥ 

विम्बभरतिविम्बभावमिति । उपमानोपमेयत्वमिलयर्थः । षर्मधर्मिणोरमेदोपचारात् + 
एवं चात्र निदथेनायां साददयाविनाभावः । तेन श्रमाते ्च्छन्तीरुरहसृ 
सदचर्नवोढा न नीयायङठितयुलीयं कययवि । लिलन्तनं प्ङकरमनिष्ाः 
खस्तु छृचयेशवमत्कारो गूढं करजपदमासां भ्रथयति ॥ 'इयादौ संभवसयपिः 
व्ुसंवन्ये अयनसोपम्बामावान्न निदरीनाठंकारतम् । अनेनैव वसतुसंबन्धस 
सेभवासंभवाभ्यामा  भेदुदयनप्ुक्तम् । तदेबोदाहरति--चूडामणील्या- 
दिना । तत्समयीचरणे पअोगादिपि । (कारीषोऽध्यापयति' इत्यादिवत् । अभ्या- 
गत रवर्भरिणा रिरसा धारणं तत्समरथाचरणम् । अते एवात्र बोधयित, 
निचसत्समुयौचरणे भयोगन्मेव मवद्धरम्यतियिसूरय कर्ति संभवत॑बन्भु- 
मूलमत्रा्थमौपम्यम् 1 एवं च पवैतस्य बोधनक्रियाकदैलासंभवदेवामिंमन्तृव्योपा- 
रोपारोहामावाननातर ्रतीयमानोलेक्षा । नापि स्यखलंकारः । व 
कृ सद्विषयातिथ्यबोघकलस्य क } तत्र दि सदशृदशेनाद्स्वन्तरस, 
सदिमवति । नचाव गृहमेधिनां 4 कलम् । तेषा सदा 
तिथ्वकतन्यताया बोष्यलात् । नाप्यत्र रविणातिथेरतिथिना वा रवेः सा 
विवरितम् \ पि ठु मयेव एदमेषिमिरपि सतामादिषयं सयैधिवि । अतु 
जत्र वस्न्तरैरणतमाप विद्ोारंकारः । तपनावगमेऽतिथ्यादिरसंा्यखो 

१. "मत्करः क. २. 'करणादपिः ख. „4 
७अन्ख० 
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सत्र वोषयनिति णिचसत्समर्थाचरणे भरयोगातसंभवति. वस्तुसं- 
बन्धः । जसंमवदरप्तु्वन्धा यथा-- 

“अव्यात्स वो यस निसगीवक्रः स्धरातयधिज्यसरचापरीराम् }: 
जटापिनद्धोरगराजरलमरी विठीदोमयकोटिरिन्दुः ॥ 

अत्र सरचापसंबन्धिन्या टीलाया वस्न्तरभूतेननदुना स्परीनमसं 
भवहवीसदरीं लीामवगमयतीतयदूरविभकषौसतिविम्वकल्यनमु- 
क्म् । एषापि पदाथेवाक्याथेदृतिभेदाद्विविधा । पदाथैदृपिः समन- 
न्तरमदाह्ता !,वाक्ययैदषि्ैथा-- 

` {वत्यादनखरतरानां यदरक्तकमार्जनम् । 
इदं श्ीसण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं निषोः ॥ 

जात. इलयेवमात्मकायाः अतिपततेरमावात् । अतश्च सदासि वा संबन्धे 
नदरबनति वाच्यम् । तेन ययोक्गेव भदद्रयं सात् । असंभवदिति । षम्य 
ज्तरसेवन्िनो धरमख र्यन्तरेऽन्वयायोगात् । अदूरविभध्रकषौदिति १ 
धमेमुखेन सादर्यसख किंषित्मलासत्नतवात् । यया वा--दगे पुरं अदर सवे 
पिं जपि सविकार 1 सव्वं तिपिरेण कञं जं काजव्वं पिजञमेण ॥” अत्र, 
वेहृमकार्यसय पुलकादेधमख . वस्लन्तरभूतेन शिदिरेण करणमसंभवत्तसख साम्य 
सवगमयतीति रिरिरस्य .वह्भतुल्यताप्रतीतेरौषम्यम् । अतश्चात्र धर्माणामसंः 
बन्धामावान् मिदरनियुक्ता अतिमालंकारत्ं न वाच्यम् । पविमायाशवन्योदाह-, 
रुगेष्वलंकारान्तरादियोगः स्फुटं एवेति न टयगरंकारत्वं वाच्यम् । एवमन्येषा 
मपि समपरााममिनवांकाराणां चन्यैरनयालकारयोगो योजयिवुं शक्य एवेवि, 
अन्यविखरभगादस्मदरशने तदरषणोदारसैव च अरतिजञातत्वादस्मामिः तिप, 
(न) दूषितम् । न दनरेतावतेव प्रमतमतिषिद्मञुमतमेवेति शा एषामपि, 
शवलं बु न्यम् 1 पएेदेभद्ंब्थतिबन्धन {न ऋः 

१ (वाठः? क. र. श्तिपाय वैनः: ख, ` ३. 'ुनसवरेवः ख. ४. (अवे 
बाणामपि" ख. 5 2. 
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केचिज्ञ इष्टन्तारंकारोऽयमित्याहुसतदसत् । निरपक्षयो्वाक्या्थ- 
यि बिमबतिबिम्बमग्रो दृष्टन्तः । यत्र, च प्रृते वाक्याथ वाक्या 
यान्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्येन तत्र संबन्धानुपपततिमूला निददी- 
नैव युक्ता, न दृष्टन्तः । एवं च 

शुदधन्तदुेभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनख । 
दूरीकृताः खट गुणेरुवानरता वनलताभिः ॥ 

इयत्र दृष्टान्तबद्धिन काया । उक्तन्यायेन निददीनाभातिः । इयं 

निदशेना यावततद्धदोऽपययं द्विवि इलषिशव्दाथः । उदाढतेति उवयात्स बः” 
इत्यादिना । केचिदिति शीमम्मटाद्यः । तदिति दृ्टन्तालंकारवचनम् । एतद्- 
ज्यत्रापि योजयवि--एवमित्यादिना 1 उकतन्यायेनेति । अङृतवावा्थे 
वाक्यायौन्तरस्य समानाभिकरण्येनाध्यारोष्यमाणत्वात् 1 अतश्ान्यवक्याथयोः 
समानाधिकरप्यनिदशा्छ्रौतारोपस्धाबेन ,वाक्या्रूपकं यदुक्तं त्तावदासाम् , 
यलुनः प्रतिवस्दूपमोदाहरणत्वसुक्तं तदयुक्तमेव । निरपेकयोवाक्यायंयोमेख 
शद्धसामान्यरूपतवे प्रतिवस्तूपमा । न चात्रैकमपि संभवति ! वक्यार्थयोः सापे. 
कषत्वाच्छुदधेसामान्यरूपलाभावा्च अयोप्युदादरणत्वमप्यतरायुक्तम् ।.'“जाग्तः 
कमल्मी यजगराह तदधम 1 पादद्न्द्रख मत्तेमगतिलेय त॒ का स्तैतिः 1 
इयत ठ भतिवसदपमोदाहरणलं दीपाली (सायी शेयः 1 अव्र हि वाक्यायवोः 
परस्परं सादृद्यमात्रमपि नास्तीति का कथा. अतिवस्तूपमायाः । एवंविषमेवं 

चान्यत्र स्वांकारोदादेरणेष्वासमक्षसयं सेभवद्पि समनन्तरोक्तेतुद्यान्न द 
तम् 1 तथा च “आज्ञाधरः प्रः, पुरलात्ुभरा घनः कमकरी सुखस्य । स 
चापि सौन्दयविशषवन्दी यतन्दुरिनदीवरलोचनानाम् ॥› इतर विषयविषयिणोदै, 
व सक्तं तत्र चातिरायोकित- 
भते नासीति कि बहा । जखभवदसुः 
बन्पगबनधनायाच यदपि ्न्भसयानिदषेण सगव उतलयापि वमन; 

२, “भसामान्य' ख, २. “मन्यनाप्ुकत' ख ३. "गतिः" ख. ४*८गपोला, 
षीम. ख, ५, (उपचाराव्ः क, ६..“निमूरनेन' ख. ॐ 



१०० काव्यमाखा । 

जोमेय उपमानदृत्ख्ासंभवासतिपादिता पूरैः वस्तुतप्तूपमेयदृततखो- 
पमानेऽसंभवादपि भवति । उमय्रापि संबन्धविषटनस वियमान. 
लात् । तबथा-- 

भविोगे गडनारीणां यो गण्डतपाण्डिमा । 
अरक्ष्यत स सजूरीमज्ञरीगररुषु ॥' 

अत्र गण्डतरं प्रकृतम् । तद्धर्मख पाण्डिज्ञः सजूरीरेणुष्वसंम- 
्दौपस्यप्रतीतिः। एष च प्रकारः शह्रान्यायेनापि भवति । यथा-- 

श्ण्डसिरे बोरफरं बोरोवरि बोरथं भिरं षरसि । 
विग्गच्छाभई अप्पा णारिछठेभा छकिजञन्ति ॥ 

इयमपि कचिन्मार्यापि मवन्ती इस्यते । यथा-- 
“अरण्यरदितं कृतं शवशरीरुदतितं 
खलेऽव्जमवरोपितं खुषिरमूषरे वपितम् । 
श्वपुच्छमवनामितं वधिरकणेजापः कृतः 
शुतोऽन्धयुखदपणो यदबुधो जनः सेवितः ॥ 

रोकतोदाहरेष्ठ यथोपमानसंबन्धी धमे दपमेयगतत्ेनैव संभवति तथेवोपमेयसं- 
अन्धी धर्मैः कचिदुपमानेऽपीवयाह--इय मित्यादि । उभयतरलयुपमेये उपमाने 
वा । वसन्तवणैनस्य॒भकान्ततवाद्योः अक्त्वेऽपि. गण्डतरस्योपमेयत्वम् +. 
तद्रतवनैव पाण्डिन्नः सिसाधयिषितलात् । षिद्धसाध्यधमत्वमेव चोपमानोपमे+ 
यत्वम् यथा वा--शलद्ववत्रलावण्यमिदं ख्गाक्षि संलद्यते पलयुरपि क्षपायाः 
कयं लनेनाहतमेतद्य कलावतां वा किमसाध्यमस्व ॥ उत्र चाटुषु नायिकायाः 

,. `; 'तामानेनोपमानतसोपमेेऽसंमवाद्, ख. २. 'ंब्धन" क. ६, “टः 
स्यतः ख. ४ सुष्वति मदर बदर्ोपरे बदरं सिरं धारयति ५ विम्य 
जाला पूदचछकायखलन्ते ॥' “इति चाया । खः शंमिदिगोरफरवरोकरीषरो 
जिरि । वियु्वभि जपपागालिम छमा छसिगावि ॥ शलश ्रा्दमलि. 



अलंकारसर्वस्म् । १०१ 

कचिपुनर्निमेधसामरथ्यादाक्षिसायाः प्रातिः संबन्धानुपपत्यापि मव 
ति। यथा-- 

त्कोषे खयि किंचिदेव चति द्वगगर्जरकषमायूता 
क्ता मूर्त परं भयान्मरुजुषां याव्तदेणीदशाम् । 

पयां हंसगतिरैखेन शारिनः कान्तिः कुचाभ्यामपि 
क्षामाभ्यां सदंसेव वन्यकरिणां रण्डखटीविन्रमः ॥ 

जत्र ुक्तेति निपेधपदं तदन्यथानुपपतत्या पादयेर्सगतिप्रासिरा- 
क्षिप्यते । सा च तयोरनुपपन्ना साद्यं गमयतीति अैसंमवदवसतुसंब- 
न्बनिवन्धना निद्शना । ग 
& उपमानादुपमेयखाधिक्ये विपरथये वा व्यति- 
| 

धुना भेदपराधान्येनांकारकथनम् । भेदो वैक्ष्यम् । स. च 
द्विधा मवति । उपमानादुपमेयस्याधिकगुणतवे विपर्थये वा भावात् । 
विपो न्यूलगुणत्वम् । ऋमेणोदादरणम्-- 

भ्रस्ुतलाद्वजसुपनेयम् । तद्मैख च तावप्यस्योपमाने शविन्यसभवः ! `एष 
इयसंभवदवस्ठसंबन्धनिबन्धनो वा वाच्यः। आश्ि्ाया इति । पपिपूर्वक- 
लाजनिषेषसय । सेति मािः । साददयमिति । पादयोर्सगतितत्याया गते; 
अरतदेः। इयं च सामान्यसयादुगामितया । यथा--अव्यात् व त्यादि । त्र 
निसर्वकरताख्यधरमसयदुगामिलम् । शद्सामान्यरूपतवेन यथा--हारेणामरक- 
स्थूलसुकतेनसुक्तकन्तकः । फणीन्दरबदधजूटसय श्रियमाप स धूमैटेः ॥ अत्रासुक्त. 
वदधयोः शदसामान्यरपतम् । बिन्बप्नविम्ायेन यया--उद सट 
दंतम॑डलकपोरपडिमागजओ अच्छी । ते सिंदिभसेखवत्तकरणि - ह 
चेदो ४ अत्र॒ दन्तमण्डलसिन्दूरितत्वयोविम्बपरतिविम्बभावः -1:.मदाषान्य 

१, "वतकोष' ख, २. (असंभवत्संभनिदरीना' क 



१० काज्यमाखां । 

दिदृक्षवः प््मस्ताविलसम्षणां सदसस मनोहरं ते । 
वापीषु नीटोलछिनीविकासरम्या नन्दन्ति न षट्पदोषाः ॥ 

श्षीणः क्षीणोऽपि श्री मूो मूयो विवर्धते सव्यम् । 
विरम परसीद सुन्दरि यौवनमनिवतिं यातं तु ॥' 

अत्र विकलरनीरोतपरिन्यपेक्षया अक्षिसह्ख पर्मरताया अ- 
विकंगुणलम् । चन््े्षया च योबनस न्यूतगुणलम् । शरिवेरकष- 
ण्येन तस्यापुनरागमात् । 

इत्यादि । अधुनेति परा्तावसरम् । भेदस्य चात्र आाधान्यादभेदख वस्तुतः सद्धा- 
वः । साद्य एव पर्यवसानात् । अत॒एव सादस्यन्यतिरेकेण संभवजपि भेदो 
नास विषयः । यया--दियोत्तीयषधति क्ठुभरत्नमानि देव परे दधु च्य 
वियोऽचुबन्धम् । रूपं दिगम्बरमखष्ड्सुष्डचूडं भावत्कमेव तु बतेश मम 
स्छदायै ॥ अत्र वैषणेभ्यः लात्मनि विष्णो परमेश्वरे भदमात्रं विवक्षितं न तु 
केनापि कसचिदौपम्बम् । स इति भेदः । तखयायिकयविपरययाभ्यां दविष्याद्य- 
तिरेकोऽपि द्विविधः । तदाश्रयत्वादस्य । चन््रापेक्षयेति । शशियौवनयो्दि 
समानेऽपि गत्रतवे शदिनः घुनरागमनमपि संभवति न ल यौबनखेति ततोऽस 
न्यूलगुणतवम्। नन्वत्र मिप्मयमेवेि सुतरं े दान्तरमयुकतम् । उपमानादुपमेयस् 
न्यूलुणते वासवत्ात्त्वे चालंकारत्वाुपपततेः । यौवनस्य चात्रासथिरतवे मविपाये 
चन्द्ापक्षयाधिकय॒णल्मेव विवक्षितम् । यदेतजन्द्रवयातं सन्न एुनरायातीति 1 
असदेतत् । यतोऽगर चन्रद्भतं सयौवनं यदि ुनरप्यागच्छेत्तियं भति चिर- 
ीषयोडबन्धो दुज्येत । कालान्तरेऽपि ह्यस्य तदवलेकनादिना सफठीकारः 
स्वात् । इदं एनहंतयोवनं यातं सत्पननागच्छतीतीष्ययन्तरायपरिहारेण निरन्त- 
रतयं प्रियेण सह.सफलमितव्यनिति भिगार्या ज प्रियं अति मन्यं कुठ असाद 
मिलसिनभियवयसयोपदेशे भियं भति 'ोपोपशमाय चन्द्रापेक्षया यौवनसया- 
इनरागमनं॒न्यूलयगतवनैवः विवकिततमति वाक्यर्थमिद एव॒ भरमाणम् । 
नचैतदरा्तवसुपमेयसय न्यूनगुणत्वम् । तसैव सातिशयत्वेन तिपायलात् । 
नाकः क 



अंकारसर्वसमू । १८३ 

त आाधान्यनिर्देशेऽपरख सहार्थभन्ये 
;॥ 

ेदभाधान्य इत्येव । गुणमघानमावनिमित्तकमत्र भेद्माघान्यम् 1 
सदाथप्युक्तश्च गुणपरधानमावः । उपमानोपमेयत्वं चात्र वैवक्षिकम् [ 
द्वयोरपि भराकरणिकत्वादप्राकरणिकत्वाद्रा सहाथसामध्याद्वि तयोस्तु 
स्यककषतम् 1 ततर तृतीयान्तस्य नियमेन शुणत्वादुपमानलम् । जच 
प्रिरिष्टस्य प्रधानल्वादुपमेयलम् । शा्द्ात्र ुगमधानमावः । 

अृतायौपरलक्त्वे हि सर्वेथा कवेः संरम्भः । तचाधिकयणसुखेन भव- 
लितरथा नां को विदेः । तसमदुक्मेव विरमे वेति सूत्रितम् ॥ 
तुव वदतं वेति सूनितमलुकम् । उपमानाडुपमेयस्ाभिक्ये इयेतावतेव 
लक्षणेनाख व्यातवात् । यतः “खरेण तस्या अगतसुतेव' इ्यादावन्यपुष्यलापख. 
अतिकूललोक्तेः क्ैकटुकल्वादिना न्यूनल्वावगतेरपमेयभूताया भगवत्याः संब 
न्नः खरसयातदुतेवेखयमिथानादानन्दाविशंयदायित्वदे ाधिक्यमेवावगम्यतं 
इले । अस्यापि सादद्याश्रयत्वात्सामान्यस्य त्रयी गतिः । तत्राचुगामिता 
यथा--नागनद्दसतास्नचि करकशत्वादेकान्ततैलाकदलीमिरेषाः। ठन्ध्वापि लोके 
परिणाहि रूपं जातासतदुतौरपमानवाद्यः ॥° अत्र परिणादिरूपलस्यालगामिलम् 1 
वस्तु्तिवस्ठ॒भावे पुनम्रन्यकृतैवोदाहतम् --दिदश्चव इत्यादि । चर मनो- 
इरत्वरम्यत्वयोः छद्धसामान्यरूपतयम् । पकष्मकताविकासविकखरयोश्च विम्बपरतिः 
वि्बमावः । उपमानेत्यादि 1 क देवलं चात्र भेद्ाधान्यमिलाराङगाह-~ 
शणेत्यादि 1 यणम्रधानभावोऽपि किं देवक इयाह--सदाथैतयादि । एकस 
भषानभूतिभक्तिनिद्ादन्यस्यः च विधिविमकतिनिदेत्, । वैविकमिति न 
ुनबीस्वम् 1 उपमानोपमेयत्वं दि दयो्ठल्यककषते भवति तचत्रकं निमित्तक- 
मिलाचाङ्गाट-- सदार्थत्यादि । परिरिषटयेति अथमान्तस । चान्द इति न 
नराः । वस्तुतो विपर्मयसयापि संभवात् । एवं खणुमथानगावनिमिततक भद् 
धान्वमपि शब्दमेवार हेयम् । वस्तुतो हि सादस्यसैव पयवसानद्दाभदो 
स्तुल्यत्वेनैवं भरतीतिः । तस्मच्छाव्दमेव भेदभथान्यमभ्रियेहास्य वचनम् 1 

१. प्न्धः, क. २. शयगमाबाद ख. ३. “माश्वपररिध्स' ख, 



१९४ कान्यमाखा ॥ 

वस्तुतस्तु बिपर्ययोऽपि खात् । तत्र नियमेनातिशयेोक्तिमूरत्वमखाः । 
सा च कायैकारणप्रतिनियमविपर्मयरूपा अभेदाष्यवसायरूपा च । 
खमेदाध्यवसायश्च रेषमिषिकोऽन्यथा वा । साहित्यं चात्र कत्रीदि- 
नानमेदं ज्ञेयम् । तत्र च कारयकारणप्रतिनियमविपर्ययरूपा यथा-- 
भभवदपराधेः साभ संतापो वर्तेतरामस्याः ॥ अत्रापराधानां संतापं 
मति देवत्ेऽपि ल्यकारलेनोपनिबन्धः । 

-छेषमित्तिकामेदाध्यवसायरूपा यथा-- असतं माखान्प्रयातः सह 

रिपुभिरयं संयन्ता वसानि । अत्रा गमनं शिष्टम् । अस्तमित्य- 
स्मोभगा्लात् । 

विप्येय इति । रषानविमक्त्या निर्दिट्ापराधान्यं णविमकतया च निरिस्य 
आधान्वम्। नियमेनेति । अनेनातिशयोक्लनुपराणनमन्तरेणाकारत्वमेवास्या न 
भवतीति ध्वनितम् सेतिशयोकिः । कार्यकारणयोः भति नियमस्य विपर्ययस्ुल्य- 
कारत्वादिनोक्तेः । (अथ च कर्यकारणवट्तिनियमस कमस बिपर्ययस्तुल्यकाल- 
दिनः) अन्यथलेषरूपः  तदेवमल्या अविदायोषिमदचतुध्यमलुभराणकम् \ 
करवरादीति आदिशव्दात्वमादयः । तत्रेति निर्थारे । अस्यामनुपराणकलेन स्थितेति 
शेषः । तरापराधानां शान्दो युणभावः। वस्वुतस्॒ आधान्यं तेषामेव । मतिपाय- 
लात् । एवमन्यत्र हेयम् । क्षयमेति सा वराकी देन सम लदीयेन" इलय्यरथम् ! 
नासा हतानां रणशिरसि जना वदिसादिदभारानश्रूनमि्ं कयंनिददतु जक- 
ममी वान्धवा वान्धवेभ्यः । मर्गनतो ज्ञािदेहान्दतनरगने खण्डितान्कट्ैः 
इत्यसाय पादत्रयम् । "सह कमकरैलनानां मानः संकोचमायाति, इत्यसार्थम् १ 
पतद्विरोषणपरिदारेणेति अतिदायोक्नुप्रायनमन्तरेण । शवीपान्तरानीतल्वङगयु- 
पयरपङृतखेदक्वा मरद्ध इति द्वितीयम् । एतानीति समनन्तरोक्तानि } 
यमापेक्षया शयुजनखानन्तरमापतमनोरथत्वमिल्यादि पशाद्धावेन करमिकयोस्तुल्य- 
कारत्वेनोकिः । यथा बा--“भावयैः संम॑समुलन्े भजाभिः सह लाठितम् 1 
वर्धितं सतः सर्मरणोराजमसूत सा ॥' अत्र समुलत््नन्तरं तद्धग्ानायुलस+ 

१. ^तद' क, २. "करान" सख, 



अलंकारसर्वसखम् । १०९६ 

तदन्यथारूपरा यथा--कुुदवनः सह संमति विधटन्ते चक्रवा- 
कमिुनानि । जत्र विघटनं संबन्धिमदाद्धि्ं न तु शिष्टम् । एत- 
द्विशेषणपरिदारेण सहोक्तिमा्रं नाटंकारः । यथा--“अनेन सार्ध 
विहरा्ुराशेसतीरेषु ताढीवनमर्मरषुः ह्यादौ । एतान्येव कर्तुसादिये 
उदाहरणानि । कर्मसाहितये यथा-- 

जयुजनो भरतयना सार्धं यसाज तारकामये । 
चक्रे चक्रामिधानेन पेष्येणाप्तमनोरथः ॥ 

जत्र करोतिक्रियपिक्षया द्युननस् सृतयोश्च कर्त्वम् । एषा च 
मार्यापि भवन्ती दस्यते । यथा-- 

“उस्िसं सह कौरिकस पुकः सार्थ सुसैनामितं 
भूपानां जनकख संशयभिया साकं समास्फालितम् । 

वैदेदा मनसा सेमं च सहसषष्टं ततो भागव 
ओदादंृतिकन्दलेन च समं तद्ममेदं धनुः ॥' 

सदोक्तिमतिभटमूतां बिनोकति ठंक्षयति-- 
चिना कंचिदन्यख सदसच्वाभायो विनोक्तिः । 

त्तिरिति कमिकयोः समकाल्त्वम् । जसाश्च छद्धसामान्यरूपलं यथा--मल्ञ- 
णिञ्ेण सह सोर वासिएण द्इआणं । ब्त बहलसोमालपरिमला सासणिउ 
उरेवा ॥ अत्र॒ सौरभपरिमल्योः शद्धसामान्यरूपत्वम् । बिम्बप्रतिविम्बभावो 
यथा--दिनअरअरणिडरेवा कणञआअर्कडअरेणुविष्फुरिआ । विभसंति परि- 

मलमरोन्भडेदि* कमखाकरेदि” सम॑ ¶" अत्र कनकाचरकटकरेणुविच्छुरितः 
त्व परिमलभरोद्धय्तवं निम्बभ्रतिविम्बत्वेन निर्दिष्टम् 1 प्रतिमटभूतामिति प्रदिः 
पक्षमूताम् । अत एवैतदनन्तरमेतछृक्षणम् । त्देवाह--विना कंचिदित्यादिं 
एतदेव व्याचे-सच््स्येव्यादि ना । कसचिदिति यत्र यादयो बिवहितस्त- 

१ श्ट क. २ “भञ्ं तैली" ख. ३. दरैयतिः क. ५८िन्निव' क. 



१०६ काव्यमाा । 

स्वस्य शोमनललसख मावः शोभनत्वम् । एवमसत्वस्यासोभनत्वख 
माबोऽ्ोमनलम् । ते द्वे सलासत् यत्र कलनिदसंनिथानानिनध्येते 
सा द्विषा विनोक्तिः । अत्र च दोभनेलवासोभनत्वसत्तायामेव वक्तव्या 
यामसचाुखेनाभिधानमन्यनिदृषिमुक्ता तलिबृपिरिति स्यापना्थम् । 
एवं च पदन्यनिवृतो विधिरेव प्रकारितो भवति । भाया यथा-- 

भनिनयेन विना का श्रीः का निरा शशिना विना । 
रहिता स्कवितवेन कीददी बागिदग्धता ॥ 

अत्र विनयादसंनिषिपरयुक्तध्रीविरहायमिमानसुखेनाोमनलघुक्त- 
मू। जत्र विनाशव्दमन्तरेणापि विनाथेविवक्षा यथाकथविननिमिचीम- 
वति । यथा सहोक्तौ सहार्थविवक्षा । एवं च 

खेति । नलु चात्र सतत्वसत्त्वयोर्विधिसुदेनैव वाच्यत्वे किमिति . अतीतिवैषम्यदा- 
चिना निषेधमुखेन निशः कत इत्यर्कयाद--अत्र चेत्यादि । तच्छन्देन 
सत्वासत्त्वयोः प्रयवमर्पः । अन्यनिद्तिभयुक्ेन ततिदृततिख्यापनेनापि किं भवती- 
लयाश््काद--पवं चेत्यादि । जन्यस्य कखविदनित्तौ सत्वमसतत्भेव वा 
भवतीः \ आयति असत्तनिबन्धनोकिः । का शीनं कानिचत्रीरिति भियो 
विर्ेऽसद्धावः । विनयासद्भावेऽपि भ्रियोऽसद्भावोऽसलेतदमिधानं भ्रियोऽसत्वै 
पर्बसयतीति विनयनिद्तिभयुच भियोऽसत्लमुम् 1 एवं भिनयसानिग्तौ भियः 
सत्त्व एव निभिः अकायितो भवतीति विनय एव भरवन्धः कार्यः । एवमन्यत्रापि 
हेयम् । अन्ये चात्र वासतवलं मन्यमानाः “तस्याः श्यं विना ज्योत्ला 
पदिः सोरमं विना । विनोष्मत्वं च हतथुक्लां विनां मरतिभासते ॥ 
इत्र विनोक्कंकारत्वमाहुः । अत्र॒ हि ज्योल्लादीना शैव्यादिना निलु- 
मविनाभावेऽपि विनाभाव उपनिबद्धः । यदाहालंकारभाप्यकारः--“निलय- 
सैवद्धानामसंबन्धवचनं विनोक्तिः इति विनोकिद्पसंख्यासते” इति । अन्थ- 
हृता _छनरिय॑विरेतनलितत्ाहमिता । यथाकथंचिदिति । ययपर 

१ (वदगिकृतोः क. २. विरदस्गावः, क. 
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(निरथैकं जन्म गतं नटिन्या यया न इटं तदिनांविम्बम् । 
.. उत्पचतिरिन्दोरपि निष्फेव न येन इष्टा नलिनी प्रबुद्धा ॥ 
इत्यादौ विनोक्तिरेव । तुिनां॒दौनं विना नलिनीजनमनोऽदो- 

.भनलप्रतीतेः । इयं च परस्परविनेोक्तिमज्गया चमत्कारातिशयञ्त् । 
यथोदाहते विषये द्वितीया यथा-- 

शगृगरोचनया विना बिचित्रव्यवहारपरतिमप्रमप्रगर्मः । 
अमूतदुतिघुन्दराशयोऽयं बुदा तेन विना नरेनरसूनुः ॥ 

अत्राद्ोमनतवामावः ोमनपदामकषेपभञोक्तः । सेषा द्विषा वि~ 
नोक्तिः। ध 

अधुना विशेषणविच्छत्याश्रयेणारंकारदयसुच्यते । तत्रादो वि- 
शेषणसाम्यावष्टममेन समसोक्तिमाद-- 

विरेषणानां साम्याद््रस्तुतख गम्यत्वे समासोक्तिः । ~ 

यथा सशब्दं विनापि सदाथ ठृतीयास्ति तथा बिनाश्दं विनापि द्वितीयादीनां 
`विना सद्धावोऽस्ति । तथापि वैकया्थपयलिचनासामथ्या्तदथः पर्यवसयतीलस्य 
जवः । सदश्वं विनापि सदायैविवक्षा यथा---वष्ण्ता सोरमरोरैदोषं वन्दि- 
तं वणय सन्या । विकरे कस्य न करणिकर प्राणेन चरे विवा- 
दः॥/ अत्र प्राणेन सति तत्मयोगं बिना दैतमतीतावेव बिभान्तेः। पं चेति। 
'यस्मद्िनाशब्दं बिनापि तदर्थविवक्षा भवतीलर्थः । यथोदाहृत इति निरर्थकभि- 
दादौ । यथा वा--ंसाण सरि" विणा सरण सोहा विणा ण हंसे । अग्णो- 
ष्णं जिम एए अप्पाणं णवरं गर्एंति ॥' द्वितीयेति शषोभनत्वनिबन्धनोकिः ॥ 
तत्रेयंकारदयमध्यात्् । आदाविति धानतया । अस्या दि विशेषणमात्नावष्ट- 
भ्मातपरिकरदविरेपणसामयर्टम्भलेन विशिष्टत्वम् । बिदोषणेत्यादि । अखा- 

२, भादः ख, २. "लोम क. "पः. रन्दो दावन, आवः 
 रितसमिदं पम्. ३. “तसतीतेरविभान्तेः ख. ४. 'वषटममते शिनम्, खे. 
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इह मस्ठ॒तारस्तुतानां कविद्ाच्यलं कबिदरमयलमिति देविध्यम्। 

वाच्यत्वं च शेषनिदेशभङ्खया प्रथगुपादानेन वेत्यपि द्ैविष्यम् । एत- 

द्विमेदमपि शषालंकारख विषयः । गम्बलवं तु परसतुतनिषठमप्रस्तुतप्ररं- 

साविर्वैयः जपरसतुतनिषठं तु समासोक्तिविषयः} तत्र च निमित्तं विरे- 
षणसाम्यम् । विरेष्यखापि साम्ये छेपप्रातेः । विरोपणसाम्याद्धि भ~ 

आलंकारान्तरेभ्यो विमागं दशभितुसुपकमते--दृेत्यादिना । वाच्यत्वं चात्र 
दयोः पस्त॒तयोर्रस्त॒योः भस्ुताभ्रस्तुतयोश्च भवति । गम्यत्वं पुनः कवित्मस्तु- 
तख कनिचामरसतुतरय । भस्तुताप्स्तुतयोस्तु न भवति । ताद्रप्येण वस्तुसद्धावा 
भावात् । च्छेषनिरदैशमभ्कयेति  पस्ठतयोररस्ठतयोश । पृथगुपादानेनेति ॥ 
अस्तुतयोरभस्ठतयोः पस्तास्तुतयोश्वैतदिति वाच्यम् । जत्र चापस्ठुतसय किंदेव॒कं 
गम्बत्वमिलयाचक्ाट-- त चेत्यादि । तत्रेयभस्तुतस्य गम्यत्वे । विदोषणानां 
चात्र वहुलमेव विवक्षितमिति न वाच्यम्  श्वसनविषमा रात्रिया तर्त् 
विभ्रमा दाशिमणिञुवो वाप्पायन्वे निमीकति पञिनी । उपचिततमोमोदा मूमिव्ै- 
नकत बिवणेतां तदिति गहने दर्श दरं कथं सखि जीव्यते ॥ इलत्र विरोधैगव" 
इत्वामावेऽपि समासोक्तेः सद्भावात् । अतच विरोषणानां साम्यादिति न सूत्रणी>, 
यम् 1 बहुत्वे तसपावया्तः । विदेषणसाम्यमपि कसादत्र हेवत्वं भजत इत्यादा 
कार विरोषणेत्यादि । अप्स्त॒तमिति न पुनरस्ततरधमौ एव । नहयन्यधरिसं- 
बन्धनो घमः खधगमन्तरेणान्यतरावतिषठनत । नहयनायक्रे नायकधर्माणामन्वयो 
ज्यते । अन्यधरमाणामन्यत्रान्यैयासंभवात् । अत॒ एवान्यरोप्यमाणोऽनयव्यवहा- 
रोऽनयत्र न (संभवतीति तदविनाभावात्खव्यवहारियमाकिपतीदाक्षि्यमाेनाम्+ 
स्येन धर्ममेव मस्तुतो षम्येवच्छियते न ुनरौच्छायते । तथात्वे हयपस्तुतेन 
स्तुतस्य रूपरूपितत्वाद्रूपसमारोपः स्यान्न व्यवहारसमारोपः । अत एवाद~- 

१. दवषम्, क. २, विषयम्, क. २. "समासोचेोचरम् क, ५, “वाहस्य, 
मेव ख. ५. 'विशेषणासद्धवेऽपिः ख. ६. “धमाणां च ख. ७. न्तरा. 
दधागातः ख, ७. (संमवेदिति' क. ९. "मन्यते, ख. र 
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तीयमानममस्तुतं प्सतुतावच्छेदकल्येन भीयते । अवच्छेदकत्वं च 
व्यवहारसमारोपो न ठु रूपसमारोपः । रूपसमारोपे त्ववच्छादितत्वेन 
भरतस्य तद्रपरूपिलादरपकमेव । ततश्च विरोषणसाम्यं॑शिष्टतयां 
साषारण्येनोपम्ययभेल्वेन च मावात्रिा मवति । तत्र शिष्टतया 
यथा-- 

उपोढरागेण बिरोरतारकं तथा गृहीतं शशिना निदामुसम् । 
यथा समसतं तिमिरां युकं तया पुरोऽपि रागाद्रश्तं न रक्षितम्॥ 
अत्र निशाशरिनोः शिष्टविरोषणमहिन्ला नायकव्यवहारप्तिपतति। 

जैपरितयक्तलरूपयोनिंदारिनोनीयकनायिकास्यर्मनिरिष्टयोः प्र- 
तीतेः । साधारण्येन यथा-- 

(तन्वी मनोरमा वाखा लोलाक्षी पष्पहासिनी । 
विकासमेति घुभग मवहशेनमात्रतः ॥ 

अस्तुतावच्छेद्कत्वेनेति । अत वापसठुतस्य गम्यत्वे इति सनिम् । एवं 
सेमासो्ौ व्यवहारसमारोपादपस्ठुतेन प्रस्तुतस्य वैिष्यलक्षणमवच्छेदकलं 
विधीयते । रूपके तु रूपसमारोप्रूपरूपितत्वाख्यमाच्छादकत्वमियनयो्भद्ः 1 
तेन विदोषणानां साम्यादप्सुतथमवच्छेद इत्यपास्यासहक्तणाुयुण्यनेव विशेष 
शसम्यादतरसतुतावच्छेदः समासोकिरित्येव स्णीयम् । भतिशयोक्याश्द्ध 
कुनर निष्यमाणिकैव । विषयस्योपादानाद्विषयिगश्वालुपादानाव् । तदिति जमर 
श्वुतस् गम्यत्वे निमित्तम् । तत्रति निधौरणे । नायकेति सरूपयोरेकरेषः 
अपरित्यक्तसखरूपयोरिति । रूपरूपिततवे दि परिक्तं खखस्पं सात् । 
तरति र्ताव्यवहारथतीतौ । नलु यदि लतैकगाम्येव विकासाख्यो धमैलतसकर्थ 
श्रहृते संगच्छत शयारा्काह--विकास इत्यादि 1 एतदेवान्यत्रापि योः 

{दरप्स ल. स प्य क. ९. 
४, (रशिनोनायकताख्यथमे' क. ५. ४वःमसव॒तस्य' क-ख द. "तेति क, 
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अत्र तन्वीतयादिविशेषणसाम्याहोलाक्षया रताव्यवहारमतीतिः । 
तत्न च स्तेकगामिविकासाख्यधर्मसमारोपः कारणम् । अन्यथा बि 
ेषणसाम्यमात्रेण निथैतरताव्यवहारसाप्रतीतेः । विकासश्च प्रहृते 
उपचरितो जेयः । एवं च कार्यसमारोपेऽपि कथा । हयं च समा- 
सोक्तिः पूवपिकषया अस्पष्टा । जौपम्यगमेलेन यथा-- 

्न्तममापुष्पचिता पाणिपछवसोमिनी । 
केदापायािद्न्देव सुषा हरिणक्षणा ॥' 

अत्र दन्तममा पुष्पाणीवेति सुवेषल्वशादुपमागमैतवेन, च कृते 
समासे पश्वादृन्तममासदः पुष्यैश्ितेति समासान्तराभयणेन समानं 
विरोपणमादाल्याहताव्मवदासमतीतिः । अत्रैव “रीता हरिणेक्षणा! 
इति पाठे उपमारूपकसाभकवाघकामावातसंक्रसमा्रयेण ते योजने 
पश्ासूवेवतसमासान्तरमदिन्ना रतापतीति्ेया, । स्पकाभत्रेन तु 

य॒ति-पवभित्यादिना । तदेवं साधारण्येन समासोकवरेपणसाम्ये सलयप्य- 
अद्ृतसंबन्षि धर्मकार्यसमारोपमन्तरेण तद्छवहारतीतिनै भवतीति सिद्धम् } 
खवेषत्वं अकृतार्थ एवानुयाणमिष्युपमायाः साधकम् अतश्च तत्समाश्रयः । समा- 
खान्तराश्रयणेनेति । ययप्यत्रोपमासमास एव स्थितस्वथाप्युपमानोपमेययो- 
व््यादेव समासान्तरतमुकतम् । पवापक्षयासान्यथात्यात् । अत्रैवेति दन्तम् 
भेतादौ । उपमारूपकसाधकवाधकामावादिति । परीतत्वख दि मता 
रहृतयोखथा ना्यण्यमिति साधकत्वामावः । तथा च न विुगत्वमिति वाघ 
कत्वामावः । अत्ैकपदाश्नयाभावादुपमासूपकयोः सदेदसंकरः । तस समाश्रय 
उभयसमासपरहणम् । तचैकसमननेव वाक्ये न संभवतीति कामचारेण. तयोर्भटूः 
णम् । संकरसमाश्रयेणाप्ुपमासमासयोजने कृते यद्वदयमेवालेकारसद्वदूपकस, 
मासयोजनेऽपि किमयमेव किसुतालंकारान्तरमितयाद्काद--रूपकेत्यादि' १ 

१. नियतस्य" ख. २,.३यम्' क. ३, 'संकराभयेण' क, ४ 
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समासान्तराश्रयणात्समानविरेषणत्वे भवदपि न समासोक्तेः. प्रयोन- 
कम् । एकदेशविवतिरूपकएसेनेवाथीन्तरमतीतिलसा वे््यीत् । 
न च पूर्वदरीतोपमासंकरविषये एष न्यायः | उपमासंकरयोरेकदेश- 
विवतिनोरभावात् । तचैकदेशविवतिंरूपकमशषेणः षेण च भवतीति 
द्विविधम् । जलिषटं यथा-- 

“निरीष्यं विथुन्नयनैः पयोदो सुखं निायामभिसारिकायाः। 
घारानिपतिः सह किं लु वान्तश्चन्ोऽयमिव्यतैतरं ररास ॥ 

अत्र निरीक्षणातुगुण्याद्वयुत्रयनेरिति सपक पयोदस द्रषटुसप- 
निरूपणमातरं ररासेत्यत्र प्रतीयमानेोयेक्षाया निमित्तं भजते । 
शिष्टं यथा-- 

(मदनगणनाखाने टेख्यमपञ्चुद्च्रय- 
मिव किर वृदलत्रनसदविरेफमवीवैः 

एतच सादि रूपक समासे योज्यम् । समानन्वायलात् । येव ्ुपमा- 
समायेऽप्यकदेशविवतयुपमायुखेनैवार्ानतरपरतीतेः क नैतद्भव्तीसागङ्ञाद-- 
न चेत्यादि । एष इति रूपकोक्तः । अभावादिति उद्धटमवेन । यदाहु 
सदरसेवोद्धरैकदेशषिवतरूपकवुपमासकरावेकदेिनौ सः । अतञचैतततन्म+ 
तामिम्रायेणोक्षम् । अन्थ्ृत्मते हि वद्यमाणनीला तयोः संभवः 1 नलु . यदिः 
तयोभरनथङृन्मते संभवसदौपम्यगमैविकोषगोत्यापितः समासोकिपरकारसर्िं न 
सभवत । तखेकदेशबिवरतिरूपकवदेकदेशमिवरिभ्यासुपमासंकराभ्यामेवायौन्तर- 
अतीतिषिदेवैयथयात् । नैतत् । यतोऽस्येव तावदौपम्यग्विशेषणेठकलं समा- 
सेकः । किं त्वेतदन्यभेद्सहचरितमेवीस्ा निमित्ततां भजते न पुनः केवलम् }; , 
तथात्वे हि बशेषणानामौपैम्यग्मत्वे एकदेशविरतिन्या उपमायाः प्राप्तिः ॥ करः 
ूलसदचरितमेतयया--रिपिखरितापितम्रनविडेः कं न हरन्तः बि, 

क्म ख. २. सूकर ख. २. लाः ख. २, "जनि 
“आरोपस्य गले" ख, ६१ /ष्िन सह 



११२ काव्यमाठा । 

कुटिललिपिभिः *कं कायखं न नाम विसूत्रय- 
स्व्यैषित विरहिपागेष्वायव्ययावधिकं मधुः ॥' 

अत्र हि पत्रलिपिकायखशब्देषु केषगम रूपकं द्विरेफमषील्वैरि- 
ल्ेतदरपकनिमित्तम् । अख च प्रचुरः प्रयोगनिषय इति न समासो- 

भिः । अयि सायमिमाः पयोधरैः स्फुटरागाश्चकतारका दिदाः ॥' अत्र श्फुटसं- 
्यातपडकुमः' इति पाठे सं्यातपङुङकमरिरौपम्यगभे विदोषणम् । साधारण्वस- 
चरितं यथा--^तन्वी मनोरमा वाका लोलाक्षी सबकस्तनी। विकासमेति भग 
अवहृरीनमात्रतः ॥' अत्र लवकस्नीलयौपम्यगमे विशेषणम् । छदकारयसमारोप- 
स्वरितं यया-“समारुर्ोपरिपादपानां छलोढ पुपपोत्कररेणपुत । कताप्रसूना- 
छकमाचकर्ष करीडन्यैने कं न चकार चैत्रः ।' अत्र॒ असूलांछकमियोपम्यगर्म- 
विदोेषणम् । कर्वैकलं घुनरेतेषामेकदेराबिवतिनयुपतैव यथा--वगौ लेलाभरद" 
सस्छगनदेषरम् । भरूविससाछिवकयं कटतं खनायुलम् ॥ भवर सैच्िल- 
सुपमासाधकम् । ,समासान्तराभयात्समानविदोषगत्वं भवदपि नात्र समासोक्ते 
मयोजकम् । एक्दानिवलुपासुकेनैायान्तपरतीतिससा बरैल । एवं दन्त- 
अमेदयादावपि . ज्ञेयम् । दन्तप्रमाः पुष्पाणीवेलेवसमासे छते उपमानभूताया 
तायाः भतीतिषदः समासान्तराश्रयेणागतायालत्रतीेब्लात् । जधहृतामू- 
र्णे हि कवेः संरम्भः त्ानयैव षिद्धमिति किं समासोक्या । चिरेतनाुरो- 
धाल्ुनरत्र भ्रन्थकृता समासोकषिर्ता । यत्त थत्र समासोक्ताुपमायां समासा- 
न्तरेण विशेषणसाम्यं योजयि शक्यं तत्रौपम्यग्विशेषणपरमाविता समासोकति- 
कता" इति वक्ष्यति तदपि चिरेतनातुरोधपरमेव । अन्यथा हि समानन्यायत्वादे- 
कदेशविवर्तिनि रूपकेऽपि य॒त्र समानविदोषणत्वं योजयितुं राक्यं॑ तवापि समा 
सेक्िरिति छं नोक्तम् । यजु नोक्तं तदुक्तम् । रूपकमाहात्म्यास्रयममेव तस्मती- 
तिरिदधेरनन्तरं॑समासोकिसुखेनाधरकृतभतीते्वव््यात् । “आहादिचन्वदना, 
रछरत्तारकमौकिका । षनान्धकारधम्मिद्म राजते गगनस्थली ॥' इत्यादौ घुनर- 
षमायाः साधकाभावदकदेदाविवतिं रूपकमेवेति न समासोकिभरमः कार्यः । न' 

* १, ५ कायसयेः, ख. २. 'न्यथितः ख, ३. “शनेः क. ४. 'केवडतवे पुन. 
रेकदेशविवियुपमा यथाः क, ५. (वलितं, क, ९. “समासोक्ताां' क, 



अटंकारसर्वस्म् । श््ड 

किवुद्धिः कार्या । त्देवं शिष्टविरोषणसमुत्यापितेका । साधारणवि- 
रेषणसमत्थापिता वु परयकायैसमारोपाभ्यां द्विभेदा । जपम्यगरमविे- 
पणसमुत्थापितोपमा संकरसमासाभ्यां द्विभेदा । रूपकासमाश्रयेण. बु 
भेदद्वयमस्या न विषयः । तदेवं पश्चमकारा समासोक्तिः । ईयं चः 
सुद्धकारयैसमारोपेण विरोषणसाम्बेनोमयमयत्वेन मथमं त्रिधा समा- 
सोक्तिः । विरोषणसाम्यं च पृश्वभकारं निर्णीतम् । स्वत चात्र व्यव~ 
हारसमारोप एव जीवितम् । स च लकिके वपतुनि टकिकवसतुव्य- 
वहारसमारोपः । शाज्ीये वस्तनि शलीयवसतुव्यवहारमारोपः । 
लकिके वा शालीयनस्ुवयवहारसमारोपः । शासीये वा रोकिकव- 
स्तुव्यवदारसमारोष इति चतुधौ भवति ।. तदेवं बहुभकारा समासो 
क्तिः । तत्र ॒दधकायेसमारोषेण यथा-- 

विलिखति कुंचादुचगादं करोति कच 
ठिसति. ललिते कके पतावरमैमसमल्ञसाम् । 

चैवमादालुपमा्पकयोः सेदेदसंकते न्याय्यः । तसयालकारसारकारादिभिनिंराृत- 
स्वात् । समासोषिलक्षणावसरे  रूपकनिरूपणेनेलयाश्ञाद--अस्या इत्यादि । 
अस्याश्च यथोपपादितान्भेदान्संकल्यति- तदेवमित्यादिना । भेदद्वयमिति 
साक्ासदिद्यमानत्वेन वा। न विषय इति । यथोक्तोपपतते रूपक एव 
विधरान्तेः 1 प्रथममिति । एतद्धदन्नयम्ा मूलभूतमियथः । उक्तं पुनः प्रका 
रप्कमस्था अवान्तरभेदरूपम् । विशेषणदाम्मखेतदधदत्वाव् । ययपि उदका 
यसमारोपेऽपि बिदोषणसाम्यमेवास्ि तथाप्य श एव का्य॑समारोप उदरिकतया 
अरतीयत इति तस्य श्यगमेदतवुक्तम । सत्ति मेदस । दहुमरकारेति । 
काशना व्यवदाराणामानन््ात् । उदाहतमिति उपोढरागेभेसादिना । क~ 
ति ययेदशम् । मीमांसेद्रोत्तरमीमांसा विवकिता । ततर हि निचिचूमराणायो- 

१. यं खडः क. २. कचान्, ख. ३. भुमपदेति, 
८अ० स 



११४ काव्यमाटा । 

क्षितिप सदिरः भ्रोणीविम्ाद्विक्षति चांुकं 
मर्सुवि ह्रसयन्तीनां तवारिख्गीदशाम् ॥' 

; जत्र पृत्रावरीविरेलनादिञुद्धकायेसमारोपारखदिरसख .हटकाषुक- 
त्वप्रतीतिः.। विदेषणसाम्येनोदाहता । उमयमयत्वेन यथा-- 

भनिलान्यरुकानि पाटितमुरः दृत्ोऽघरः खण्डितः 
र्णे रूजनिता कृतं च नयने नीकान्जकान्त क्षतम् । 

यान्तीनामतिसंअमाकुरपदन्यासं मरौ नीरैः 
किं किं कण्टकिभिः छृतं न तरभिस्तदरिवाम्वाम् ॥ 

अत्र नीरैः कण्टकिभिरिति विदेषणसौम्यम् । निर्दलान्यलका- 
नीत्यौदिषु कार्यसमारोपः । व्यवहारसमरोपप्रकारचतुष्ये करमेणोदाह- 
रणम् । यथा-- 

श्वामाटिलिङ्ग यलमाञ्च दिशां चुचुम्ब 
रद्व्वरां शशिकलमकिसत्करयः । 

सन्तार्निममचरपुष्यदारोऽतितापा- 
न कि किं चकार तरुणो न यदीक्षणामिः ॥' 

लौकिकं च वसतु रसादिभेदान्नानाभेदं खयमेबोसकषयम् । 
“वैरेकस्पमसिखखपि दृषिषु तं 
पय द्विरव्ययमसंख्यतया प्रत्तम् । 

रोपः कृतः किङ परत्वजुषो विभक्ते- 
कर्षणं तव छृतं शुवमेव मन्ये ॥' 

जत्रागमस्यालप्॑सिद्धे वस्तुनि व्याकरणपरसिद्धवस्तुसमारोपः । 

“१. (नीरेः ख. २. “ताम्बात्' ख. ३. एलादिभिश्' ख. ४. (तत्धणम्' ख, 
५, "तेल. स 



अरंकारसरवस्म् । ११५ 

(सीमानं न जगाम यन्नयनयोरनन्येन यत्संगतं 
न ष्टं वचसा कदाचिदपि यदृषटोपमानं न यत् । 

अथौदापतितं न यन्न च न य्त्रबिदेणीददां 
, खावण्यं जयति प्रमाणरहिते चेतश्चमतकारकम् ॥ 

अत्र ठमवण्ये टौकिके वसुनि मीमासाशालपमसिद्धवस्दसमारोपः। 
एवं तरकयुर्वदज्योतिःशाखपरसिद्धवस्व॒समारोषो बोद्धव्यः । 

पक्षलीलाडरितरपोददती सरे दर्शयतो विशेषम् । 
मानं निराकतमशेषयूनां पिक पाण्डिल्मखण्डमासीत् ॥' 

अत्र तकश्रालपरसद्धवस्तुसमारोपः । पण्डियशब्दः मृते रक्ष. 
णया ध्या्येयः । 

'न्दममिमधुरर्यमोपला दरदितशयथु चाभवत्तमः । 
दृ्टयसिमिरनं स्िविरे दोपमोषभिपतेरसंनिपरो ॥ 

अतरायवेदभसिद्धवस्तुसमारोपः । 
गण्डान्ते मददन्तिनां हरतः कमामण्डरे वते 

रक्षामाचरतः सदा विदधतो कटेषु यात्रोतसवम् 1 
पू्ोमत्यजतः सिति खमकरीमासेव्यमानस्य ते 

वर्धन्ते विजयश्रियः किमिव न श्रेयखिनां मङ्गलम् ॥ 
अत्र ज्योतिःशास्प्रसिदधवस्ुसमारोपः । 

श्रसर्चात्ैरपि सदनुमनिकसिके-, 
रपि ज्ञेयो नो यः.परिमितगतित्वं परिजहत् । 

अपूर्वव्यापारो गुरुबखुषैरित्यवसितो 
वाच्यो नो र्यव सहदयसो गुणगणः || वाच्यो नो रु््यखव सहृद्यखो गुणगणः 

~ तिः क. २. °या्येयः । तथा" ख, ३. "रा" ख, 
द्दयसंसोः २ 



११६ काव्यमाडा । 

चत्र मरतादिशालपमसिद्धवस्त॒समरोपः । तथा इत्र गुणगणगत- 
लेन श्ृ्ञारादिरसव्यवहारः प्रतीयते । यतो रसो न तातपयेशक्ति- 
ङेय । नाप्यनुमानविषयः । न शब्दैरमिषाव्यापारेण  वाच्यीृतः । 
न रक्षणोगोचरः । किं तु॒विगरतवेयान्तरतेन | परिहतपारिमिल्यो 
वयज्ञनरक्षणापूर्ै्यापारविषयतोऽलुकाया नुकर्ेगतत्वपरिहारेण सह 
यगत इति प्रसपतासरित्ादिपदै रस एव प्रतीयते । एवमन्यदपि 
जेयम् । . 

'. ` श्रदयन्ती त्रपयेव यत्र तिरयल्यालानमभ्यन्तरे , 
यत्र श्यति मध्यमापि मघुरध्वन्युजिषासारसात् । 

चाद्रबारणचापरं विदधतां वाक्तत्र बाह्या कथं 
देवया ते परया.भ्मो सह दः करोडदिङ्गने ।' 

अत्रागमप्रसिद्धे वस्तुनि लोकिकवस्तव्यवहारसमारोपः । ठे किक 
वस्तुव्यवहारश्च रसादिभेदादहुमेद शुक्तं प्राक् । तत्र दुद्धकाग॑समा- 
रोपे कायै विरोषणतवमोपचारिकमाभ्रिय विरोषणसाम्यादिति रक्षणं 
पूर्शाज्ञानुसारेण . विदितं यथाकथेविघोऽयम् । इह तु 

चरं परमात्मखल्पं दर्शितम् तवयवहारसमारोपोऽत्र छतः । न तात्पर्येति । 
यदुक्तम् नामिषैवं न तात्य कक्षणाजुमितिर् वा.। ध्वन्यनतर्भवने राक्ता ेदेन 
विषयस्थितेः ।॥' इति । अनुकार्य रमादिः । अनुक्त नादिः । तद्वोचरश्च न रसः 
अतीयते। परुषम्--ासरगऽपि रमादौ नादौ नाकरि । रवः स्ेतसां 
ठु इति । अन्यदिति । अन्यशान्नभिदधवस्तुसमारोपरक्षणम् । तदित्यं 
सरपं समासो अतिपय पुनरपि सददयानां हदयंगमीकरठं न्थकृदेतत्म- 
तीति विभागेन लये योजयति त्वित्यादिना । अगिप्तिपतियोतनाथ- 

१. शदुतर' ख. ध 



अट्ंकारसर्वमर् । ११७ 

््ं षुः पाणडुपयोषरेण शरदषानादरैनक्षतामम् । 
परसादयम्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रमैरभ्यिक, चकार ॥ 

इलन्रासि तावद्रविदशिनोरनायकलप्रतीतिः । न ̀  चात्र विरोषणसा- 
म्बमिति सा कुतस्त्या । प्रसादयन्ती ' सकरुङ्कमिन्दुमिति विरोषणसा- 
म्याच्छरदो नायिकालप्रतीतौ तदानुगुण्या्योः समासोकत्या नायक- 
लग्रतीतिरिति चेत् आद्र॑खक्षताममन््र॑ धमुर्दधनेलयेतद्धिरोषणं कथं 
साम्येन निर्दिष्टम्] न चैकदेशाविवर्तिनयुपमोक्ता यत्सामर्थ्याजञायकलवभ- 
तीतिः सयात् । तत्कथमत्र व्यवखा । अत्रोच्यते--एकदेदाविव्तिनयुपमे- 
यदि प्रतिपदं नोक्ता दा सा केन प्रतिषिद्धा । सामान्यरक्षणद्वरेणा 
यातायास्तस्ा जत्रापि संभवात् । अथात्र नोपमानत्वेन नायकलं -खरणं 
म्रतीयते अपितु रविशशिनोरेव नौयकव्यवहारपतीतिः । तयो 
नायकत्वात् । तद्द्र क्षताममित्यत्र सितमपि शुयोपभानैलं वस्तु- 
परयारोचनया दे्द्रे धनुषि संचारणीयम् । इन्द्रचापं नक्तं दंषा- 

सावच्छब्दः । ऊुःतस्त्येति 1 किमया निमित्तमिति भावः \ तदाजुयुष्यादिति 
शरदो नाथिकात्वभ्रतीलज्युणलात् । तयोरिति रबिशिनोः । कथमिति । 
्ृार्थनजुगुणत्वात्सम्यायोगात् । कथम व्यवस्थेति । बिोषणसाम्यायो- 
गात्समासेकतर्रािरेकदेशविवपिन्या उपमाया अलुक्तत्वाव। सामान्यलक्षणेति ।. 
उपमानोपमेययोः साधर्म्ये भेदामेदेदलयतमै उपमेति । एवमैकदेरविवतयुपमासा- 
मरध्यदेवात नायकल््रतीतिरिति भावः । अथेति व्ोन्तरे । यदि चात्र पूर्वत 
युक्यैवालयुषयाद्रविरदिनोः समसीिुखेन नायकंलपरतीतिसदी्रनवकषतामं- 
मिति विशेषणं कथ साम्येन योजयितुं इक्यमिलयशक्षाह--तदनरेतयादि 

१. “तत क. २. (च््नोपमानलेन' ख. ३. “नायकी 
४, (अङ्तार्था' क, क 4 



११८ ‡ काव्यमाा । 

नेति मरतीतेः। यथा वा जुति इयादौ दभि संचार्यते विपिः 
एवमियएुपमानुमाणिता समासोक्तिरेव । दृह लु पुनः 

“नत्रैरिोतेः पदैरिव सरशरियः । 
पदे पदे विभान्ति स चक्रवाकैः संनैरिव ॥ 

इत्यत्र सरःभरियां नायिकात्यमतीतिर् समासोक्त्या । विरोषणसाम्या- 
मावात् । तसान्नायिकात्रोपमानत्वेन भ्रतीयते न तु सरःश्रीषमतवेन 
नायिकाल्मतीतिरिपयकदेराविवर्विन्युपमेवाभ्युपगम्या । गलन्तरासंम- 
वात् । येतु नोक्ता तेषामप्युपतंस्येयेव । यत्र॒ तु केरपाशारि- 
इन्दे इत्यादौ समासोक्तायायुपमायां समासान्तरेण विशेषणसाम्यं 
योजयि शक्यं तत्रोपम्यगमैविशेषणममाविता समासोक्तिरेवेति न 
विरोधः कश्चित् । 

सा च समासोक्तिरथरन्तरन्यासेन कयित्समध्यैगतत्वेन कयित्सम- 
कगतत्वेन च भवति । कमेण यथा-- 

'जथोपमूटे शरदा शशाङ्के पराृवययौ शान्ततडिक्तयक्ष । 
कासां न सोमाग्यगुणोऽङ्गनानां नष्टः परिभ्रटपथोषराणाम् ॥ 

'असमाघनिमीषस्य लीविन्ता का मनखिनः । 
अनाक्रम्य जगत्सर्व नो संध्यां मजते रविः ॥ 

एतदेव शा्नान्तरभसिद्षटन्तसुखेन हृदयगमीकरोवि--यथे्यादिना । अभि- 
शत्र शयदिदानेनोसतिविभिवाकयेन हि हेमो भितः । तस च घुनविधानम- 
दग्धददन्यायेन यावद्रा विधर्विषय इलयभ्युपगमान युज्यत इति तत्रायुकतत्वाु- 
पष दनि संचार्य इयथः । उपमालुप्राणितेवि । ओपम्यग्मविरोषणोत्था- 
पितेलर्थः । समासोक्तिरेवेति । न एनरकदेयविविनयुपमा । गलान्तरम्- 
कारान्तरम् । यैरिलुद्धरादिभिः । यत्र लिलादिर्न्यस्य पूरवमेवस्मामिरमिमराय 

१. दधिः ख. 



अटंकारसर्वस्वम् । ११्द् 

अन्रोपगूढलयेन शान्ततडित्राक्षत्वेन च शशाङ्शरदोनौयकव्यव- 
हासतीतौ समासोक्लालिङ्गित एवार्थो विरोषरूपः सामान्या्येणा- 
न्तरनयासेन समर्थ्यते । सामान्यस्य चात्र कषवरादुरथानम् । शान्त- 
तडिकदक्षत्योपम्यग् विशोषणं समासान्तरा्रयेणात्र समानम् । जस 
मते्यादौ ठ ल़ीशब्दस्य सामन्येन सीलमात्रामिषानात्सामान्यरू- 
पोऽ सिङ्गविशेषनिरदेसगर्भेण काोपनिबन्धनेनोत्थापितया समा 
सोक्या समारोपितनीयकव्यवहारेण रविसंध्यागृान्तेन विरोषरूपेण 
समध्यति । 

आष्ृषटिवेगविगरद्ुजगनद्रमोग- 
निर्मोकपटपरिवेषतयान्बुरारेः । 

मन्थव्यथा्युपदामाथेमिवाच यख 
मन्दाकिनी विरमवेष्टत पादमूढे ॥ ~ “< 

उतर निरमोकपटापहवेन समारोपिताया मन्दाकिन्या यद्रे 
रदम् वेष्टनं तैरणमूले वेष्टनत्वेन छेषमूर्यातिदायोक्तयाध्यवसी- 
यते । तत्तथाध्यवसितं मन्धव्यथानयुपदामाथैमिवेस्ुसक्षापस्थापयति । 
सेोत्थप्यमानिवागबरारिमन्दाविनयोः पैतिपतीव्यवहारश्रयं समासो 

उक्तः । सेतयुक्तथपशचा । सामान्यसेहनाशब्दस ज्ीलमात्रामिधानात् । च्छेष- 
वादिति । पयोषराणां हि श्वम् 1 जिङ्गविदोषेति । रविसं्ययोः 
सं्लरूपेण च्य भजनाख्यम् ।.. एवमन्यारंकारसंमिश्रत्वमप्यसया दर्शयति-- 
ओषटीतयादिना । चेलुखेक्ा । एकः का इति । चो समासोकतर्भी- 

१. (नायदनामिकाम्यवहारन्यासप्रतीतौ ख. २. धनायवलाभिका' ख. ३. 
क्ट , क. ४. "पादमूल" क. ५, चरणमूल' क. ` ६* “मवषली" क. 
७, ष्टेलादि' क. ॥ 



२२४ काव्यमाला ॥ 

मर्भीकिरोति । एवं चोकषासमासोक्त्योरेकः कारः । एवं 'नसक्षता- 
नीव वनखरीनाम्' इत्यत्रापि वनखटीनां नायिकाव्यवहार उेक्ान्त- 
रानुमवष्टसमासोक्तिमूढ एव । एवमियं समासोक्तिरनन्तपपन्चेत्यनया 
दिशा खयसुेकषया । 

विशेषणसाभिप्रायतवं परिकरः । 
विरोषणैचित्रयपरतावादसेह निर्देशः । विशेषणानां सामिप्रायसं 

अतीयमानार्थगमीकारः । अत एव प्रसगम्मीरपद््वानायं ध्वनर्वि- 
कयः एवं च प्रतीयमानां वाचयोन्युलत्वात्परिकर इति सार्थकं नाम । 

यथा-- 
शकञो माननख काको दुर्योधनस्याग्रतः 

भ्त्कषं कुरुबान्धवस्य मिषतः कणस्य शल्यस्य च । 

करेणवोखेाया उत्थानात् । वमिति । यथोक्तगलेद्ः । विदोषणे- 
ल्यादि । इेति समासोक्तयनन्तरम् । विदोषणानां चात्र बहुलमेव विवक्षितम् । 
अन्यथा हयुध्थसय दोषत्वाभिधानात्तभिराकरणेन खीकृतसख पुधर्सयायं वियः 
स्थात् । एवमेवंनिधानेकविरोषणोपन्यासद्वारेण बैचिव्यातिशयः संभवतीदस्यालं- 
क्त्वम् । अतीयमानार्थसय नाच्योन्सुत्वेन प्राधान्याभावादवर्भाकारस्तदन्त्ःछत- 
त्वम् । अतत एवेति अतीयमानाथैख -आधान्याभावात् । मसननत्वं वाच्ये 
आधान्येन निदेशात् । गम्भीरत्वं अतीयमानखाप्य्थस्य युणीभावेन गर्भकारात्। 
यतर च तीयमानं अलुपसर्मनीृतसायोः शबदारथयोरवस्ानं स ध्ेर्विभय 
इति (निविदः । यदाहुः--^तलमरावेव शब्दाय यत्र वयज्जयपरति्टितौ । ध्वनेः 
से एव विषयः” इति। अत्र च न तथात्वमिल्ुक्तं नायं ध्वनेर्विषय इति ।) अत्त 
एव नामाप्यसख यौगिक्मिलाह--पवं चेत्यादि । सो्पराईपरत्वमिति-4 
तथा च रशो जग्रक्षितव्यमस्य पुनरलुजमाघररकषणाविदधरन्यदेव नाममात्रेण राज- 

१. “निराकारेण" ख, र. “वेषः, ख; ३ “तस्य ख, ४. शरतीवमानमनुपल- 
जेनीकृला शब्दार्थयोः" ख. ५. कोषठकान्तःसितः पाडः क, पुलक नासि. ६. "ट 
मितिः क. ७. धवा" क. ५ 



अटंकारसर॑स्म् । १२९१ 

परीतं तस्र मया पाण्डववधूकेदाम्बराकर्षिणः 
कोष्णं जीवत पव् तीकष्गकरजश्चण्णादचवक्षतः ॥ 

। अत्ररज्ञ इत्यादौ सोशल प्रन्गम्भीरपद्लस् । एवम् 
| राज सेनापते राजव दरोणोपहासिन्कण, सामतं र्नं भीमाः 

शासनम्" इत्यादौ जेयम् । 
विशेष्यखापि साम््े दवयोरवोपादाने शेषः । 
केवरविशेषणसाम्ये समासोक्तादुक्तम् । विरोष्ययुक्तविरोषणसाम्यं 

तिषृलयेदुच्यते । तत्र द्वयोः प्राकरणिकयोसराकरणिकयोः प्राकर 

त्वमितयुपहासपरत्वम् । एवमन्येषामपि खयमेवैतदवगन्तव्यम् । आदिशब्देन 
'चसयेकसेव दोष्णां जयति ददाती सान्वयो दारि खः कारागारे खराणां पति- 
रपि च शची चामरव्यप्हस्ता । कन्या तसेयमेका रजनिचरपतेरेष अद्धान्तमेको 
वारो निःशङमस्ाः मविशति च नमस्तेजसे वैष्णवाय ॥” इत्यादावपि विदोष- 
णाना प्र्नगम्भीरलं ज्ञेयम् । विरोष्यस्यापील्यादि । इदमिति च्ल 
णम् । आद्यमिति । माकरणिकगतत्वेनाभाकरणिकगतत्वेन च । एवकारशवात्र 
मिनो द्रेध्यः । तेन मकारदयभवेति व्याख्येयम् 1 जत्च ठृतीयः प्रकारो 
विशेषणसाम्य एव भवतीति व्यवच्छेदफलम् । अन्यथा हि प्रकारद्रयस्याख 
विरे्ैताम्यामावेऽपि ददीनादत्या्िः सयात् । तद्यथा भंचारपूतानि दिगन्तसषि 

। शादि । अव्र अभाषन्ोददयोः मङृतचोविेषययोः साम्यामावः । (आबाह्तम्+ 
ण्डलाग्रर्वयः सेनदवक्षःस्थलाः सोष्माणो व्रणिनो विपक्दयपरोन्मायिनः कर्क 
शाः । उत्द्यम्बरदषटवगरदभरा ययं सरघरेसरा योधा वीरवधूलनाश्च न दधुः 
कमं स वोऽव्याजिनः ॥* अत्र - सखनयोषयोरपहृतयो्वलञेष्ययोः साम्याभावः + 
विेषणसाम्य एवेति न युनर्विरोप्यसाम्ये । एतदपि विङोष्यसाम्ये कं न भव्रती- 

। लाश्ाह--विदोष्यसाम्ये त्वित्यादि । यथा-लंकाल्माण पुत्तभ बसे 

१, भ्रम्! क, २, "क्तम्यः' क ३. "विशेषः ख, : ४" देववषूण ख. 



१२२ कान्यमाटा । 

णिकप्राकरणिकयोर्वां शिष्टपदोपनिवन्ये शेषः । तनाय प्रकारद्वयं 
विरेषणविदोप्यसाम्य एव भवति । तृतीयस्तु पकारो विशेषणसाम्य 
एव भवति । विरेष्यसाम्ये ववर्थपरकरणादिना वाच्याथनियमेऽ्थान्त- 
रमैतध्वेर्विषयः स्यात् । जचे तु प्रकारदवयो द्वयोरप्यथोवीच्यलम्। 
अत एवाह--'्योवोपादाने' इति तृतीयप्रकारविपैयतेनोक्तम् । "वि~ 
शेष्यखापि साम्ये, इति तु रिंटमकारदवयविषयम् । करमेण यथा-- 

धवेन ध्वस्तमनोभवेन वकिजितकायः पुरासीकृतो 
यश्वोृतसुनगहारवल्यो गङ्गां च योऽधारयत् । 

याहु: शरिमच्छिरोदर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स लयमन्धकक्षयकरस्वां सवैदोमाषवः ॥' 
श्नीतानामाकुढीमावं उनयेमूरिशिलीमुलः । 
सदे वनवृद्धानां कमसनां तदीक्षणे ॥' 

-दमासम्मि रद्धपसराणं । आपीजयोहिभाणं वीदेई जणो . परकासाणं ॥ , अत्र 
पाशानामिति बिरेषयस्यापि च्िष्टतवम् । पकरणवदाच वक्षविशेषणामेव वाच्यल- 
-नियमालसवतवेन ` निशाचराणामसतुतानं वय्गयत्वम् । अत्र चोपमाया एव 
च्यज्गयलवं दुक्तं नातिशयोक्तरिति रकृताजुषयोगादिद नोक्तम् । ननु च अयैवायं 
्नेर्विषयसतयैवायमपि भेदद्वयं किं न भवतीलारक्ञाद-- आद्य इत्यादि । 
वाच्यत्वमिति । अत एव न ध्वनेर्विषयः । तस्य वाच्यातिरिकतखल्पत्ाव् 
-ृतीयपरकारविषयत्वनेति आधान्याडुकतम् । आयस्यापि प्रकारदयस् द्वयोरुपादा- 
नसंभवात् । एष इति विविषोऽपि शेषः । तत्रेति ्रयनिभौरणे। यत्रेति शब्दे । 
अत एवेति खरादिभेदामावात् । संकलनयेति ससभङ्गासभङ्पदसंमेनया । एव 
शिति भेदेन । तत्रः शब्दो यथा--त गच्छन्ति महापदं भुवि . पराभूतिः 

१, गति" ख. २. 'िदोषलेनः ख, ३. “छिषट' क, ४. ्वेरेवायं' ख. 
५" “समङ्गासभङ्गपदभङ्गमेडनया' क. वि, 
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श्लेच्छोपनातविषयोऽपि न याति वक्त 
देहीति मागेणदतैश्च ददाति दुःखम् । 

मोहात्समाक्षिपति जीवितमप्यकाण्डे 
कष्टं मनोभव द्वश्वरदर्विदग्धः ॥ 

जत्र हरिदरयेद्ैयोरपि प्राकरणिकत्वम् । पद्मानां सृगाणां चोमा- 
नलादपाकरणिकल्वम् । इश्वरमनोभवयोः प्राकरणिकाप्राकरणिकल्वम् । 
एष च शब्दार्थोभयगतत्वेन वर्तमानलात्रिविषः । तत्रोदा्तादिखरमे- 
दासरयलमेदाच् शब्दान्यत्वे शब्द ेषः । यत्र मरयेण पदुभङ्ो मवति । 
अर्थस्तु यत्र खरादिभेदो नासि । जत एव न तत्र सभज्गपद्तवम् | 
संकरनया तूभयशेषः । यथा-- 

श्च्छतवं विकचा वहन्तो नारं जः संगतमादधानाः । 
निरस पुष्पेषु रुचि समग्रं पद्मा विरेजुः श्रमणा येव ॥ 

अत्र रक्तच्छदलमिलादावरशेः । नारमिलयादौ शब्देपः । उभय 
यटनायायुमय छेषः । अन्थगोरवमयाज प्रथाम् । 

सैसुखयते तेषां तैः समरुहृतं निजङुलं तैर्वै कन्धा कितिः । तेषां दवारि नदन्ति 
वाजिनिवहासे भूषिताः तयद ये दाः परमेश्वरेण भवता देन र्टेन वा ॥ 
अव्र पदानां सभङगलवं स्म् । अरथ्ेषो यथा--च्छन्तौ विलुकाबरचुम्बनमथो 
चेधित्यशङ्धोच्ित नैविश्येन परस्परख न मनाहषिनापि ` ठ्धान्तरौ । घन्यौ तौ 
तरुणीस्नामिव न यौ सऽपि विष्ि्यतो विशं विषमं विषह्य भवतो नाधोमुखौ 
जा वा ॥" अत्र पदानामसभङ्गलवं स्टम् । संकलनया ठ॒ अन्थृतैवोदाहृतम्। 

१ श्राक्रणिकला्' कं, २. “ष्यत क. ३. (सदा रयत ख 
४, पथापि" ख. भ 
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अरंकार्योटंकरणमावस रोकवदाश्रयाश्रविभावेनोपप्तेः । क्त 
चछदलं, इृ्यादावर्याभ्ितलादयमरथकारः । (नारं इलयादौ ल॒ 
शव्दद्वयश्रिततवाच्छव्दारंकारोऽयम् । यचप्यर्थमेदाच्छब्दभेद इति 
दर्शने क्तच्छदल्वं' इत्यादावपि शाब्दाधितोऽयं तथाप्योपपिकत्वा- 
वव्र शब्दभेदस् परतीतेरेकतावसायानालि शब्दभेदः । “नालं इत्यादौ 
तु प्यजञादिमेदीत्मातीतिक एव शब्दभेदः । अतश्च पूरतरक्रन्तगत- 
फरुदवयन्ययेनाद्रयस शब्दशिष्टत्म् । अपरत्र जदुकाष्न्यायेन खय 
मेव शिष्टत्व । पूरवतरा्यव्यतिरेकाभ्यां सव्द्ेतकताच्छब्दाठेकारः 

त्वमिति चेत्, न । आश्रयाश्रविभावेनारंकारलस्य रोकवव्यवखानात् 

अस्य च रब्दाथीभरितत्ाडुभवालंकारतां दरौयति-अरंकारयत्यादिना । न॒ 
च शवावन्त एवमर्थः स्युः शब्दासतावन्त एव हि" इतयादयुक्यारकच्छदलमिला- 
दावपि शब्ददवयाश्रयाच्छन्दालंकार एवायं तत्कथमन्यथोक्तमिलाङ्ञाट-- 
-थपीत्यादि । एकतावसायादिति । रकच्छदत्वदेः म्रयलादिभेदं बिना 
साद्धयेन्यदवयाभिधानात् । अतश्चेति 1 अरथदयस्य शब्दद्वयस्य च श््टतात् \ 
पूर्ति 1 रकुच्छदलमिलादौ  शन्दस इन्तसथानीयत्वात् । अपरतरति नाल- 
मिलयादौ । जठुकाष्टन्यायेनेति परस्परं संवितत्वात्। पूयते रक्च्छदत्वमिलयादौ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति 1 रचच्छदत्मिखेव य्दे स्थते च्ेषः चब्द्प- 
शतन ठ॒ कृते न चछष इयत्रापि राच्दहेतुकल्ात्तदलंकारत्मेवेल्ः । आश्च- 
याश्चधिभावेनेति । न पुनरन्वयव्यतिरेकाभ्याम् । ताभ्यां हि यख यदेत 
कलं तस तत्कालं खान घुनसदंकारतम् । लोकवदिति । लोके हि थथा 
कर्णोभितः क्डिलोदिः कालिंकार ` उच्यते न पुनः खवणकारणदेत॒कलात्तद- 

< १. भतीतौ" क. २. भेदातमः क, ३. “कृषयच्छदलमिलेव क. ४. तद~ 
रंकारवा्यलुच्यते, क, 4 = 
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ष च नारातिषवरंकारान्तरष्वारम्यमाणसतदधकलतयेन तस्मतिमो- 
स्पप्ितुरिति केचित् । थेन ध्वस्तमनोभवेन वकिजित्कायः पुरा 
सीकृतः' इत्यादौ विविक्तोऽस्य विषय ईति निरवकाशचलामावान्नान्- 
बाधकल्वमि्यन्येः सह संकरः । दैैरतवदवा बाध्यतवमिलयन्ये । तत्र 
पूेषामयमभिमरायः । इद भ्राकरणिकामराकरणिकोभयरूपनिकाथैगोच- 
रलवन तावर्वति्ठितोऽयमरंकारः । तत्रायं प्रकारद्वयं ठल्यथोगिताया 
विर्ैयः । तृतीये ल॒ प्रकारे दीपकं भवतीति तावदंकादधयमिदं 

खकारः । तदेवंरूपस्यास्य “निरवकाशा हि विधयः सावकाशान्विधीन्वाधन्तेः 
इति नीत्या निरवकाशतवातसर्वालंकारापवादकल्वं केचिदाहुरिलाद--एष चे-. 
व्यादि । केनिदिवदधयादयः । केचिलुनविंपयंैविक्यस्य संभवानिरवकादात्वा- 
आवान्नास्य सर्वाठंकारापवादकत्वमभ्युपयन्तीलाद-- येनेत्यादि । अन्या इति 
मादः ।. बिविोऽस्य विषयं इति ठुल्ययोगिताया अत्राभावात् । सा हि द्रो 
रपि ्रकृतयोरपकृतयोर्ा विषयोः ययुपादाने जओपम्यस्य च गम्यत्वे भवति 1 
इ ठु तदभावः । विशेष्ययोः एयगुपादानात् ओपम्यस्य च गम्यत्वाभावात् 1 
नह्य्नोमाधवस्य माधवेन तेन वा तख साद्य विवषितम् । एकेनैव ब्देन ण्ि्ट- 
तयार्द्यस्य अतिषिपादयिषितत्वात् । अत्र दि परस्परनैरपश््यात्तयोकमाधववा- 
क्यायेपरामरैवेकायां माधववाक्या्थपरामरमात्रमपि नास्तीति को नामोपम्यसः 
बसर तसदेवमादावंरनतरभिविगिषयतवाचटताय धो ुरकंघतीभानिन 
अतीत निरवकाशः षः 1 अनयैः सह वकर इति दयोरपि त्यकक्षतापतीतेः! 
वाध्यत्वमिति । ेषख ईबललादलंकारन्तराणां च बलवत्त्वात् । एतन म्न्थ~ 
केवत दीथिष्यतीति नेदायसतम्.। तदेवमस्य सर्वाछंकारापवादकत्वं न युकम ।. 
अन्याठंकारवदेव बभ्यवाधकमावादिदशनात् । एतालंकारसारता सम्पदः 
कमितीद् मन्यविखरभयात्तथा नो्म् ।परवषमिलुदधटादीनाम् । अविपृविष 

१. द् क. - २. “च; षः ख. ३ "वाषकलात' क अदः क. 
५. शुमतवाः क, ६, “तिति्ठतो, क. ७. “व विषयः. क, €.:"दुकेनत्वादः क 
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षविषयं व्याप्य व्यवतिष्ठते । तत्छ चारुकारान्तराणा्त्थापनमिति 
नासि विविक्तोऽस्य बिषयः । अत एवांकारान्तराणां बाधितलासप- 
तिमानमात्रेावसानम् । भयेन ध्वरलमनोभवेनः इत्यादौ च भरकरणि- 
कत्वादथैद्वयस्य तुल्ययोगितायाः प्रतिमानम् । 

एवं च “सकठ्करं पुरमेतजातं संप्रति घुषां्चनिम्बमिवः इत्यादौ 
न शुणक्रियासाम्यवच्छब्दसाम्युपमाप्रयोजकमपि तुपमापरतिमोत्पत्ति- 
हेतुः शेष एवावसेयः । @षगर्भे लु रूपके रूपकदेतुकख ' रेषख 
तृतीयकक्षायां रूपक एव ॒व्िशरन्तरिति रूपकेण शेषो बाध्यते । 
छिष्टविशेषणनिबन्धनायां च समासोक्तौ विरोष्यसापि गम्यताच्छ- 
पल बाधिका समासोक्तिः । ईड ठ॒ 

योतकलववच्छन्दः । व्यास्येति । सवैरकष्यापकतेन सवत्ैवास वरिरूपत्वात् } 
तत इति ठस्ययोगितादीपदमेपरि । अस्रान्तरगानिलुषमाटीना् । इत्था- 
पनमिति.1 उ्ययोगितादीपकाभ्यामपि तत्तीतेधेकात्। अत एवेति 1 
तख. विषिक्तविषयत्वासंमवात् । प्रतिभानमिलयाभासमा्नम् । न पुनस्तत्रैव विशरा- 
न्तिरिद्य्ः । एतच्च यथा नोपपद्यते तथा ` समनन्तरमेवोक्तम् । तदेवं खमतो- 
पोद्वलनाय पूर्वेमखान्यैः सह संकरो दुर्रत्वादा .(भावाजान्य)वाध्यत्वमिति 
यदुर तदेव परपचयिदुमेततकं ताबदनयालंकरवाप्वं ददीयति--छेषेतया- 
दिना । ठतीयकश्षायामिंतिः। अथमकक्षायां हि रूपकग्रतीतिरेव । दवितीय 
कक्षायां ठ छषपरतीतिः । शेषस्य सर्वालंकारापवादत्मिच्छद्धरपयोद्धैयैदन्यालं- 
 कारबोश्यत्मेतस्ोक्त तत्सर्वजनविरुदधभायमेतेषामिति ध्वनयितुं तदुक्तमेव रूपक 
समासोकिबाध्यलमेतस् अन्थृतेह दातम् । बाध्यत इति विद्वन्मानसदसेदादौ 1 
वाभिकेति उपोढरंगणेखादौ \ एव षखान्यालंकाराणां च परस्परं वाष्यवाधक- 

.' ९. लानं! क. २. भविमासनम्? ख. ३. द ठ' कके नासि. 
४धस्थानमितिः क. ५, “कनं, क, द. श्चन क. 
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` श्रयीमयोऽपि प्रथितो जगत्ु यद्वार्णीं मत्यगमद्धिवखान् । 
मन्येऽसशेततितोऽत एव विवेश श्ये वडवाभिमध्यम् | 

जत्र शोके विवसतो वस्तदसंमवि अषःपदेरसंबोगरक्षणं यस- 
तितलं यच्च वडवामिमध्यप्रवदत्ते द्वे अपि ्रयीमयलसंबन्धिवारुणीग 
मनरपविरुद्धाचरणदेतुकाभ्यां पतिततामिपरेशाभ्यामतिरयोक्या 
शयमूखया अभेदेनाष्यवसिते । सोऽयमेकत्रियायोगः । तद्धेदुका च 
मन्ये जत एव डे इत्ययेकषा(्षया)। अत्रात एवेति पराखष्टो विरो- 
षाठंकाराठंछृतोऽथो हेतुलेनोमेक्षते । छै इति च फलत्वेन! 

वं पकास्यान्यः सहा सेकीणेलं दशयति-इह त्वित्यादिना । वडवाभिम- 
धय्रेशेऽपि वसतदत्तसंभवीति विशेषण .छिविपरिणामायोज्यम् । ते दवे इति 
बडवाभिमव्यपरवेदापतितत्वे । पतितत्वागिपरवेशाभ्यामिति बरह्म्यपरिव्यावभाय- 
धिततामकाभ्यम्। सोऽयमिति । यततितत्ािप्रेशयोर्वस्वतोऽन्येा्थि 
योरम्यन्यथामूताभ्यां ता्यामभेदेनाच्यवसायः । तदेलुकेति तच्छब्देन तत्किया- 
योगपरामदीः । फलेन उ्यषयत इलयत्रापि संबन्धः । ततश्चेति हेवुफलयोद- 
यरुत्कष्यमाणत्ात् । नलु विरोधालंकारस्य बिरोध एव पं तस्य दत्वते च 
समाधाने विरोध एव् नास्तीति विरोधीरंक्ृतोऽ्थः कथमत्रोखक्ायां हेतुत्वं भजत 
इतयाशङ्काद--विरोघेत्यादि 1 यदक्यति--विरोधामासत्वं विरोधः" इति 
अत एव च विरोधस्याभासमा्रसारत्वायथावभासं बिशान्यभावान्न प्ररोहो नापिः 
बीधोलत्तावपि पैततिकज्वतस्तम्भतेमिरिकवन्दवयावभासवदल्ि अलय इति नात्र 
पूव विरोधवोभैः ` पशवाद्विरोधधीरिति वाक्यस्यावस्थाद्यम् । नज बाभ्यनिषेधपरोः 
नैतदेवमिति अलयरूपो वाभो बध्ये च तथैव प्रतीयते किं तेन कृतं स्यादिति 
चेद्, स्वदितमिति ब्रूमः \ तथा छकिकारजतमरीविकासणिलादिवन्रान्त 
शव॒ नात्र ्रथमप्ृिरुद्तिभासखभाववाध्यविज्ञानससुतुंसनेन बाधकत्वयु- 

१. शति, क. २. “मूढतया ख. ३. ्देदकतवेन' क. ५. “सियो: के 
५. "मति". क, ६, “न रूप ख़, ७. 'विरोषारंकाराङतो, क ` :८> बाध्यो 
त्त ख. ९. "वोषतवाचात्र विरोषधीः' क. १०. पवा. क 



१२८ काव्यमाटा । 

ततश्च हेतुफटयेद्वयोरप्तरोलेक्षा । विरोधारंकारख चै विरोधामासतवं 
रक्षणम् । अतो विरोधामासनसमय एव हेतुफलोयेक्षयोरत्थानम् । 

देति । वाधोदयेपि वैततिकज्वरत्लम्भतेमिरिकचनद्रदयावमासवदविरदपैतिमासानि- 
वृत्तः । केवकमत्र तदवरादेवाजुपपयमानताकारा स्लल्गतितैवावगम्यते । स्वण्दर- 
तत्वे च पतिपतृव्यवहारं भति निमितततवालपपततिः । न हि वेततिकः खपित्तविकारा* 
उज्वरत्लम्भदशंनं मन्यमानसत्र दादपाकायथितया मवरतते। तिमिरदोष वा 
जानानसमिरिकोऽपि बरिशन््रदवयासितवन्यवहारं विधत्ते । एवं वाधोतपत्तरुपप~ 
चमानत्वातस्लद्रतितवेन भतीयमानोऽपि विरोधो न प्रतिपत्रपकोमक्षणवक्षणव्य- 
-बदयारनिमित्तभावमुपगन्तसुत्सहते । यतोऽलपषयमानत्वेन स्खरद्रतित्वसुपप्मा- 
जत्वेन च व्यवहारनिमित्तत्वमिति परस्परविरुद्वादुभवविरोधाच तयोः कथमेकत्र. 
समावेवो घटते । अतवयनेनैवामिमायेगाह--त त्यादि । भिरोभामासनस- 
म॒य एवेति । न ठु वाघकोदयसमय इयर्थः । बाधोदयानन्तरं विरोषसोस्कषा- 

तलं न श्यते इलुपपादितं स्थितं चेकषदेतलं बिरोषसेति  बाधोदयातप्रागे-. 
वान्यथाुपपतत्या निश्चीयते । बाधस्य च खारतिकल्वस्ुकत्तः प्याखोचनारभ्य> 
न दितिसापि स्रोतरकालमेवोहासः संभवति । तस्य च बा्वनटलदर- 
ख च पुर्ववत् । अन्यया दि नविषयो वापः सात् । गतश्चोत्तर- 
अकः ठःविरोधसमाभिरिति .भितेर्थमजानानेनायमर्थोऽन्वेषणीयः । चदि. दि. 
चाधः-आगपयक्षायाः साभिकारवरेन खरसत एवोल्तेततुकनीया उ्षो- 
त्थानमेव न स्यादिलयनाभित एवं बिरोध उ्क्षाया निमित्तमिल्यु्सुत्तरकालं. 
िरोधसमाभिरिति । स च समाधिरतर दिगागयौमिगमादवदुष्यत इति विरोधस्य, 
ेषोऽङ्गम् । तद्वशदेवास्योत्यानात् । तथा चान्नानयोः संढीणैत्वमात्रमेव न पुनः 
संक्ररांकारः। स तु वथा-$जातपत््करजितानि समुदन्त सटा 
त्वम्\.विकसराण्यकंकरभभावादिनानि पद्मानि च ददधिमीयुः. 0" अत्र षत्व 
 यगितयोरेकवाचकालुरवेशेन संकरः. ।. ाच्यानां मते . पुनरेतत्मतिमोत्पत्िहेतुः 

२.“ ख. २, सावः स. ३. पिनि, क. ४ मानि 
त्वात्, क. ५. बिका" ख. ` द. पदमप्  'सद-मात-पत्र' श्वि, दिने 
“सब्ज-जातपव' इति च्छेदः. (८ 1 



अंकारसर्वख्म् । १२९ 

उत्तरकारं तु विरोधसमापिः । शेषस्य च सर्वाङंकारोपवदलाद्विरोध- 
भतिमोलपिदेतुरयं शेषः । यत्र ठ प्रस्तुतामिवेयपरत्वेऽपरि वाक्यख 
शिष्टपदमहिज्ञा वक्यमाणाैनिष्द्पेपापरामिषानं वूचकलवं तव कि 
छव उत राब्दशक्तिमूरुष्वनिरिति विचारथते-ततर न तावच्छः 1 
अथद्रयस्यानन्वितल्वेनामिषेयतया वछठमनिषटः । नापि ध्वनिः । उपदे 
प्यखारथससंबद्धतवामावातेन सटोपमानोपमेयत्रखयाविवक्षणात् । न 
चान्या गतिरलि सद्र किं कर्व्यम् । उच्यते-शषोक्तयेनाप- 
हते््वनेरेवायं विषय इति निश्चिनुमः । तथादि शव्ददाक्तिमूले ध्वना- 
वरथन्रसयौसंद्धलात्ंवन्ामोपम्यं करप्यते । स च संबन्धः भ्का- 
सन्तरेोपम्यपरिहारेण यचप्ुपपादयिं शक्यः खाद् तत्कोऽगरभ- 
मिनिवेशसखत्र । उपमाध्वनौ वस्तुध्वनिरपि संबन्धान्तरेण समीचीनः 
सात् । अत एव प 

शेषोऽयमिलाह-्छेषसये्यादि । तेनायः पक्षः खामिपरयेग मन्धहृतोक्तः 
बद्स््यत्येतच्छरोकविचार एव संकरालकारे । अत्र भ्रथमेऽथं विरोधग्रतिमोत्पति- 
हेः षः । दर्शनान्तरे हु विरोधे्ौ दवावलंकाराविति॥ तदेवं खमतामिभरायेणा- 
सा्कारान्तरवदन्याठंकारेः सद वाध्यवाधकमावं संकीैलवं च मकार शब्द 
ुद्बद्नेविशेषं परविपादयति--य् स्वित्यादिना । अरसंबदधलामावादितिं 
उपङञ्यसयाेस्य -व्नीयत्वाव् । अन्येव प्वनिवयतिरिक्त !  उक्तनयेनेति 
अथद्यसयान्वितत्वेनाभिधेयतया वक्तमनिष्टरित्यनेन । संबन्धोर्थमिति सगदयरथम् । 
यथा--“अतन््रचनद्रामरणां समुदीपितमन्मधा । तारकातरला द्यामा सानन्दं न 
करोति कम् ॥" अत्र प्रकृतामरकृतयोरसंबदरथतवं भा भखाह्ीदिति नायिकाशथिनो- 
सौषवं कल्पनीयम् । संबनभानतरेणति यत्र येन विवक्िवेन ।ततरेवि शूषः 

„६. “रोपि' क. २. “उेैड पए ख, २, “तनः ख, ४. दाना" 
नधलातवमेनय, खः न= - 



१३१ काठ्यमाटा 

“अरंकारोऽथ वस्वेव शब्दायत्रावमासते । 
मघानलेन स शेयः शब्दराक्छुद्धवो द्विषा ॥ 

इति न्यायभभवनवन्धेन् द्विषा शब्ददा्युद्धव उक्तः । एवं प्रकृतेऽपि 
यत्र. सूचनाव्यापारोऽसि , तत्र॒ शब्दशक्तिमूो वस्तुध्वनिरबोदधवयः 
यथा. 

शंयः कोरिकद्िगिुम्भणवशादाकाशराट रसा- 
त्यक्ता धूसरकान्तिवल्करधरो राजासरैकं यय । 

तत्कानताप्यय सान्लयन््यल्कुरष्वनः समुल्मसिमि 
अन्दन्तं कुसुदाकरं खुतमिव शिप परतसे निचा ॥' इति। 

`. हरिश्नद्रचरितेऽत्र भमातवरणनानुगुण्येन राजराब्दाभिधेयेऽलसुपे. 
सुषि चन्र रोहिताशवास्यतनयसदितया उद्ीनयौ वध्वा युक्तस रिः 
अनसय राज्ञो विश्ामिनरसंपादितोपद्रववशात्मातः साष्ट क्वा वारा- 
णसी भरति गमनं सूचितं सयात् । तथा च कोशिकराव्दः म्रङृते 
इन्दरोदकयेवर्तते । सूचनीयाथैविषयत्वेन तु ॒विश्वामित्रबुप्तिः । 

अकिमूढे ध्वनौ ¦ अत पवेत । ओपम्यं विनापि प्ृताभहृतयोः भकारान्तरेण 
सबन्वसोपपादथिदं शक्यलात् । उक्त इति का्यप्रकाशङ्ृता । चन्द्र इति वण्येमान 
इति शेषः। सूचितमिति शब्दशक्या । तामेव विभज्य दरीयति-तथा चेत्यादि 
ना। यतश्वेति 1 इत्ये शब्दशकेभोवाद्। अत्र च यद्यपि तादिरमायेरिरप्य- 
सीति वसवु्वनेरभयशचचिमूलत्वमेव तथापि ईब्द्चाकि्र स्फुटा स्थितेति तन्मू- 
रंलमेव भन्यज्ृतासोक्तम् । दध॑त शब्दशक्तिमूलो वसतुधवनि्या-न महानयं 
नत्र बिभर्ति युणसमतया प्रधानताम् । खस्य कथयति चिराय एग्जनतां जग 
दयनभिमानतां दधत् ॥' अत्र केवलयैव शन्दा्तया सांख्यपुरपरूपं वस््वमिनय- 

कान्यप्रकारसेकेते अन्धता वृसतुष्वनेः शब्दकतिमूलत्वं चिन्ययुक्तं 
। त्र हि धन्थिम ण इत्य सत्य् इतायुदाहरणयु- 

:.१,.८अ२्' खे. ~ २,५संपादितापदतिवशावः क, ३ रखानं उचितम्. ख. 
४. शब्ददािमूलत्मस अन्धता्यानमतातुरोभदुक्त्, क ४.9 



अटंकारसर्वखम् । ३१ 

वल्कखयुताभ्यां त्वोपम्यं सूचनीया्नेरपे्षयेण सादस्यसंमवमात्रेण 
संभवनीयम् । अतश्च परकृेतेन सूचनीयख संबन्धाच्छब्दशक्तिमूलो 
वसतुभ्वनिरयम् । इह च 

(आङ्ृप्यादावमन्दरहमलकचयं वक्रमासज्य वक्रे 
कण्ठे रमः सुकण्ठः प्रमवति कुचयोद्तगाढङ्गसङ्गः । 

बद्धासक्तिनितम्बे पतति चरणयोर्यः स तादक्ियो मे 
बाले ल्जञा निरस्ता नदि नदि सरले चोरकः किं तप्त ॥ 

इत्यलंकारान्तरनिविक्तोऽयं छेष विषय इति नाशङ्कनीयम् । .जप- 
इतेखर विमानात् । वस्ुतोऽपहवख सादया पवृततेनायमपहु. 
व्यलंकार इति चेत्, न] उमयथाप्यहुतिसंमभवात् । सादयपर्यवसा- 

यिना वापहवेनापहवपयवसायिना वा सादृद्येन मूता्थापहवस्योभयत्र 
विचमानलात् । 

मयदकिगलंन्दकतिरूलस वसतुणनेःश्रीमममयेनोपा्म्। ह ठ ययासंभवमेव 
विचारितम् । एवं खमतेन षस्य यथोपपत्ति खरूपं परतिपादयापि प्राच्याचुरोधा- 
्ुनरपि तदीयमेव मतं दशैयितुमाद--इ् चेत्यादि । भूताय यासवः संक्षेप 
इति अमेयसंचयात् 1 अयेव्यादि सादस्यपर्यवसायापहवखरूपा । खग्रलाव इय 
तिलके 1 उदातेत पूर्नदोरिायिना। दितीयेति जपहतिपयवसाथिसाट 
यस्मा । मदतेति आङष्यादाविलादिना 1.अत्र च गन्यकृता षः सवो; 
्नरापवांदक इति न केवलं ्राच्यमतालुसारसक्तम्' यावदपहवपरयवसाभिसादस्य 
ूपोऽपहतिभेदोऽपि तन्मताजुसारमेवोकतः। यदस्यति--्याजो्तौ चलारः भकारं 
विदन्त इत्युपक्रम्योद्धरसिदधान्ताश्रयेणः तत्तत्रोक्तमिति । अतश्चात्र न्मते 
वयमाणसादरया शषमूला व्याजोकिः 1 तस्या एव वाक्योरथीभूतत्वेन विभावः 

(िममनीयम् ख, २. श्हतलेनः ख. ३. “वृस, 



१२२ कान्यमाला । 

“सादृ्यव्यक्तये यत्ापहवोऽसावपहुतिः । 
जपहवाय सायं यत्ा्येषाप्यपहतिः ॥ 

इति संक्षेपः । आया खमलाव एवोदाहता, द्वितीया तु संमति 
दधित । तेनारंकारान्तरविविक्तो नास्य विषयोऽीति सर्वींकारा- 
प्वादोऽगमितिखितम्। 

भस्कादपस्दुतमतीतौ समासोक्तिरुक्ता ॥ अघुना तद्ैपरीलयेनाप- 
स्तुतासस्तुतप्रतीतावप्रसवुतपरसोच्यते-- 

अप्रस्तुतात्सामान्यविदोषभावे कार्यकारणभावे सास्प्ये च 
श्रस्तुतप्रतीतावप्स्तुतप्ररेसा । 

इदामस्ठतस्य वणनमेवायुक्तमभरस्ुतलात् ` । भस्तुतपरतरे ठे 
कदाचित्दुकतं खात् । न चामस्तुतादसंबन्ये परसतुतपमतीतिः अतिम- 
सङ्गात् । संबन्धे ठु परवन्त न त्रिविधं संबन्धमतिवर्ेते। तलवा- 
रन्तसरतीतिहेतलोपपतेः । त्रिविधश्च संबन्धः-- सामान्य विरोषमावः 
कायकारणभावः सारूप्यं चेति । सामान्यविरोषमाये सामान्याद्िशे- 
रख विशेद्वा सामान्यस भीतो दवेविध्यम् । कर्यकारणमावेऽ- 

उक्तेति समनन्तरम् । यत्तु समांसोक्तयनन्तरं परिकर्ेषयोवेचनं तद्िशेषणसा- 
म्यादिना असङ्गागतम् । तमिवाह-अभर॑स्तुतादिव्यादि । नन्विदाभस्ठुतख 
वर्णनमेवादुक्तमिति कथं तस्मादपि भस्तुतस्यं भतीतिभवतीदाराङ्कयाह-दे- 
त्यादि । तदिलप्रसतुतवणेनम् । अतिप्रसङ्गादिति सवसातसवश्रतिपत्यात्मनः । 
तसेि त्रिविध संबन्धस्य । सामान्य विदोषा्रयलादिशेषस्य च सामान््- 
नष्टातसामान्यविेषयोः परस्परमामूरणे संवन्धः । एवं च कायसं कारणप्रत- 
शरतादन्धवसवसे कारणस दनयुखतः्यखरयोरपि संबन्धः ॥ इतयमेठ- 

१, “्रसतावगतौ, ख, २. तिः क, ३, भवदीतिः ख ४. धभम्" क. 
५, “जल्यावश्यकस्य' शे, 



अङंकारसर्वस्म् । १३३ 

स्यनयैव भङ्गया दविषातवम्। सारूप्ये सको भेद इत्ययाः पच प्रकाराः, 
तत्रापि सारप्यहतके भेदे साधरमधेधम्ीभ्यां दनिध्यम् । वाच्यख' 
संमवासंमवोभयरूपताभिसयः भकारः । शि्टशब्दमयोगे स्थान्तर- 
खावाच्यतवन्छषद्विरोषः । षे घनेकस्ार्थख वाच््रतमिदयक्तं तत्र 
सामान्याद्वशेषस प्रतीती यथा-- 

कण्णव्थ कंपि पहणो पकमियं ज ण गिमहधरणीए । 
अणवर अगमणसीरस्स काखपदिमस्स पादिजं ॥' 
शत्र म्रदस्तवधे विषे प्रस्तुते सामान्यममिदितम् । विरोषात्सा- 

मान्यमरतीतौ यथा-- 
“एतत्तस्य युखाक्ियत्कमरिनीपतरे कणं वारिणो 

यन्मुक्तामणिरित्यमंस स जडः श्रण्वन्यदसाद्पि । 
सहुरयपररुक्रियापविर्यिन्यादीयमाने शनै 

खत्रोड़ीय गतो हदैत्युदिनं निद्राति नान्तः शुचा ।* 
शत्र जडानामखान वोचम इति सामान्ये भरस्तुते विशेषोऽभि- 

दितः । कारणाक्तायेमतीतौ यथा-- 

तवेवन्धदवयं वासवम् । सारूप्यं पुनः भावीविकमेव । भतीतावेव सद्येन वस्ल- 
न्तरेण सदशस्य वस्त्वन्तर ग्रतीतिविद्धेः। वस्तुत्वे हि वस्त्न्तरपरतीलया वस्त्व 
न्तरपतीतिन सयात् । अनयैव भङ्गयति कारणात्करयख कायाद कारणस्य अतीत 1 
तत्रापीति स्यपि पपरकरत्े। श्िष्टराञ्डपयोग इति । ष्िष्टशब्दनिवन्ध 
नाप्यमस्॒तम्रदंसा भवतीलयनुवादाद्विधिः । अत एवाख बहुभकारलमुक्तमू 1 
अस्तुत इति । मदस्तवपवणेनसयैव थकरान्तलवात् 1 अत्र वाक्यान्तरोपात्ते विशे- 
बोत्मनि स्ते भ्हस्ववधे नियतिकमककषणं १ 
अन्यन्तं इत्युदादरणान्तरेणोदादियते । यथा--दुजनदुषितमनसां पुंसं 

१५ तत्रासति _ किमपि . पतयः प्रक्ष्य यञ्च नियतिगृकि्या । अनबरतामनरीरसय 
काढपिकस पायम् ॥ इति च्छया, 



१२४ काव्यमाठा । 

शपदयामः किमियं परप्यत इति खथ मयारब्नितं 
किं मामारपतीत्ययं सड शठः कोपसतयाप्या्ितः । 

इत्यन्योन्यविकषद्टिचुरे तसिन्नवखान्तरे 
सन्याजं हसितं मया इतिहरो बाष्पस्तु सुक्तसया ॥” 

अत्र धाराधिूढो मानः कथं निवृत्त इति कार्ये भर्तुते निवृत्ति 
कारणममिदितम् । का्यातकारणश्रतीतो यथा-- 

न्दु इवाज्ञनेन जडिता इषटिगीणामिव 
भम्डानारुणिमेव बिद्ुमरचिः द्यामेव देमपभा ] ` 

कार्कश्यं कलयामि कोकिल्वधूकण्टेषिव प्रतुतं 
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बहीः सगही इव ॥' 

अत्र संमाव्यमनिरिन्ादिगतेरजनलिपतवादिभिः कार्यस्पेरमस्ु- 
तैलोकोतरो वदनादिगतः सौन्दयौतिशयः कारणर्पः मस्ठुतः भ्रती- 
यते । तेनेयममस्ततप्रदंसा । ननु कायातकारणे गम्यमानेऽमस्तुतप्रदं- 
सायार्मम्यमाणायाम् 

धयन् टम्बारकः सासः कराघातारुणस्ननः । 

सकारि मञ्वख्यो गृजाुरपूजनः ॥ 
इति । तथा-- 

चासि बिश्ासः । वालः पायसदग्वो दध्यपि एतय मक्षयपि ॥" अव्र केनापि 
इमेन विपर्पर कसतितुजनिक्षे मिलम्मो न जायते । तसय सुजनसे् 
विशेषे अस्ते सामान्योकिः \ तेनेति 1. अप्रस्दुतात्कररणातमस्वुतस्य कार्यस्य 
तीतेः । यथा वा--्नन' शै सरदूतननते कूजन्मयूीयुखरे विहय \ 

२, भरतिपचिवंया' ख, ६. शम्बमानायाम्, कृ, 



अटंकारसरवखम् । १६५ 

„ श्करमिवादमाैव चकारं यो राहुभूजनख । ̀  ̀. 
, आलिङ्गनोदामनिलासलयं रतोत्सवं चुम्बनमात्ररोषम् ॥ `: 

इत्यादो धुमसिद्धे परयीयोक्तविषयेऽमस्ुतमरदंसाप्रयोगः । णत्र हि 
गजाघुरवधूरातेन रम्बाखकत्वादिना कर्येण कारणमूतो गजाघुरवधः 
भ्रतीयते । तथा राहुवधूरतेन विशिष्टेन रतोत्सवेन ` राहुशिरद्छेदः 
कारणरूप गम्यते । एवमन्यत्रापि परयायोक्तविषये जेयम् । तसाद्- 
भरस्ततप्रयंसाविषयत्वात्ययीयोक्तस्य निविषयत्वपसङ्गः । नेष दोषः । इह 

यत्र कार्यकारणं भ्रतीयते तत्र कार्म भ्स्तुतममसतुतं चेति यी 
गतिः । यत्र यत्र भरसतुत्वं कार्यस्य कारणवत्त्यापि वणेनीयलातत्र 
कायैयुखेन कारणं परयायेणोक्तमिति पर्ाोक्ताकंकारः । तत्र हि कारणा- 
यक्षया कार्थखातिरयेन सेोन्दर्यमिति तदेव वगितम् ` । यथोकतोदा- 
हरणद्ये । जत्र हि ‡जाघुरवधृढृचान्तोऽपि मगवलमावजन्यल्राससतुते 

एव 4 एवं राहवधृरन्तेऽि जेयम् । ततश्च नायममसवुतमरांसावि- 
प्रयः । यत्र पुनः कारणस पसतुतत्वे काममस्तु वण्यते तत्र स्पे- 
चामस्तुतमररसा । यथा--इनदुरिप इवाज्ञनेनः इत्यादौ । .जत्र हि 

इन्द्रादयः स्ुटमेवापराकरणिकाः । तल्मतिच्छन्दमूतानां सुखादीनां 

विलासवातायनसेवनेन शाप्यामयोध्यां नगरी विधेहि - ॥ अत्र ` खरयवराद््े 
र्थ प्सवुते कारणखयामिधानम् 1 नलु चात्र ऋायोत्कारणस्य ्रतीतौ यद्र 
स्ठत्र्सा सया्त्रस्यमाणसख पर्यायो्तालंक्ारस्य को विषय इलाद--नन्वि- 
स्यादि । अविद्ध इति सवालंकारद्रराभिमवे । तत्रति दवयनिरयः 
तदेव वभितमिति कार्यमेवोक्तम् । कारणस्य गम्यमानत्वात् 1 स 
इवोरपे र्खारणयोःभ्वुतलात् \ स्पैेति । भप्त क 

२, (अब प्रसदः क. २. 'गजादुरवभ' क, २. “काएणे गर्वस्ाभिषानम्" ख. 



१३६ काव्यमाडा । 

प्राकरणिकत्वात् । तेनात्रन्रादिगते नाज्ञनरि्त्वादिना अभर्तुतेन 
करेण भ्रस्तं यलादिगतं सौन्दर्य सह्दयाहादकारि गमयते त्रा- 
भर्तुतपरासा । एवं च यत्र॒ वाच्योऽर्थोऽथीन्तरं ताद्यमेव खोपस्का- 
रकतेनागूरयति तत्र पययिोक्तम् । यत्र पुनः खातमानमेवापरस्ुतलरा- 
ज्स्तुतमथान्तरं भ्रति समषैयति तत्रापस्तुतमदंसेति निर्णयः । 
ततश्चानया प्रक्रियया 

(राजन्राजघुता न पाठयति मां देव्योऽपि तूष्णीं खिताः 
कु भोजय भां कुमारसवनायापि संयुज्यते । 

इत्यं राज्यकलवारिभवने सक्तोऽध्वगेः पजर 
चित्रखानवरोक्य शूत्यवरुभाविकैकमामापते ॥' 

तर पर्यायोक्तमेव बोध्यम् । अन्ये तु दण्डयत्रोयतं लां बुद्धा खः 
दयः पटाग्य गता इति कारणस्पैवार्थख पसतुतलात्ायस्पोऽ्ो- 
ऽमस्ुव एव राच्छकड्चान्तसामस्ठ॒ततवासस्॒ता्थं भ्रति सात्मानं 

असितत्वात् 1 सतश्च द्रयोरपि मस्तत्वे पयौयोकतं भस्तास्ठुत्वे तवभ, 
स्वुतभशंसेति विषयविभागः । अतश्च सामान्यविशेषयोः असवुतत्वासंभवातका्य, 
कारणयोः अस्तुतवेऽपि कायौल््ारणम्रतीतिवत्कारणातकार्यभतीतेवषित्याभावाच 
यायते ऋर्हेतवो्भदसामान्ययोस्तया । अ्रसतुतपरशंसायां सर्पस्यैव गम्यता # 
इतयाटुक्मयुक्म् । ययेवं तदत्र पयायोक्ापस्तुतरंसयोः भस्ठतामस्ठुतरूपं 
ऋ स्तं कारणं कथमागूरयतीलारङ्काद--पवे चेत्यादि 1 ताटमेवेति 
शयम्) सवोपस्कारकत्वेनेति । सपिखपर्य परसक्षेपात् 1 समपंयतीति 
वाच्योऽ्ैः इत्यं च “खषिद्ये परकेपः पररय समर्पणम् । उपादानं लक्षणं 
च इत्युक्तया लकषणादयननितेत्वादनेयोरवान्तरोऽपि विषयभेदोऽस्तीलयत्र तालः 
म् । तलश्ेति 1 धर्नयोिनविषयला् । अन्य इति कव्यपरकाशकारादयः १ 

~: ६. शप्रकांसादौ ल. 



अटंकारसर्वखम् | १३०. 

समर्मयतीलयमस्तुतमदंसेवत्र न्याय्येति वयन्ति । सर्वथा पर्ययोक्ता- 
भ्स्तुतपररंसयोर्विषयविमागस्तु निरूपित एवेति सितम् । एतानि 
साधर्योदाहरणानि । वेष्म्येण यथा-- 

श्वन्याः सठ वने वाताः कडारस्यरोसीतसाः । 
राममिन्दीवरद्यामं य सपशन्यनिवारिताः ॥ 

सत्र वातां धन्या इत्यमस्ठतादथौदहमधन्य इति वैधर्म्येण मस्तु- 
तोऽथ भीयते । वाच्यस्य संभव उक्तन्येवोदारणानि । भसंभवे 
यथा-- 

क्वं मोः कथयामि देवहतकं मां विद्धि धासोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साघु विदितं कसादिदं कथ्यते । 

वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सवीतमना सेवते 
न च्छायापि परोपकारृतये मागैखितखापि मे । 

खननाचेतनेन सह परशनोत्तरिका नोपपननेति वाच्यस्यासंमव एव । 

सख्येति । दत्र प्यीयोमपस्वतभयंखा वार्लिलभिभ्रायः 1 श॒ च सरपं 
शब्रम्ोदाहरणाना पूर्मुदयनामप्येतानि साधम्योदाद्रणानीवयतेनातिदेश" 
ब्राकयेनेति निन्निल॒मः । अयं हि मन्यो अन्यतः पशचात्कैरेपि पञिकामिरिखित 
इति असिद्धः ३ ̀  तैशानवधाचादुदाहरणपश्निका न लिखिता । अतिदेदावाक्यं च॑ 
पश्रिकान्तराषविखितमिति ग्न्थसयासंगतत्वम् । बहूनि पुनखदाहरणानि सारूप्ये, 
शवकस्य भेदस्य लक्षय ्राचुयदरीनार्थम् । एवं बाच्यस्य संभवे उकतन्यवोदाह्रणाः 
नीदयत्राम्ययमेवामिपरायो योज्यः । अतश्च “परथ यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि 
-अठरो यदीयः सवेषामिद् ख विकारोऽप्यभिमतः । न संमरा्तो र्ध यदि न~ 

-९» (शरक क, २, भअोत्तरताः ख. ९. चअ! -्ताषनयेणः 
सारो ख. ५. कषित खं, श 



१३८ कान्यमाला । 

भ्र्ततं परति ̀  तार्यासयुख एव॒ तदध्यारोपेण प्रतीतिरिति युज्यत 
एवैतत् । उमयहूपतरे यथा-- 

“अन्तद्द्राणि भूयांसि कण्टका बहवो वहिः । 

कथं कमरुनारुख मा मूवन्भह्ुरा गुणाः ॥' 

सत्र वाच्येऽं कण्टकानां अहगरीकरणे हेव॒लं संभवि च्छिद्राणां 
लसंमवीुमयरूपलम् । प्रस्तुरख तास्येण प्रतीतेखदध्यारोपासत्र 
संगतमेवेतदिति नासमीचीनं किंबित् । एतदेव च शेषगर्मायामखा- 
सदादरणम् । तदत्र सामान्यविदोषतरेन कायैकारणतवेन सारूप्येण 
च यद्धेदपश्चकशदिषटं तत्र द्वयोः सामान्यविरोषयोः कार्यकारणयोश्च 
यद् वाच्यत्वं भवति तदारथन्रन्यासाविभावः। सरुपयोसतु वाच्यत्व 
इष्टतः । अप्रस्ुतख वाच्यत्वे प्रस्तुतस्य गम्यत्वे सरवाप्रस्तुतप्रं- 

सेति निणेयः । 

ऋशमधेतरपतितः, किमिषदोषोऽसौ न पुनरगुणाया म्युवः ॥' तथा--धातः 
पूष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मात्काडेनासतं क इव न गता यान्ति यास्यन्ति 
चान्ये । एतावत्तु व्यथयति, यदालोकतराछ्यैलमोभिखस्िलेव भ्हृतिमदति व्योन्नि 
छन्धोऽनकाशाः ॥” तथा--मि निपतितां शल्ये ल्धा निरावरणाननां नु 
द्षिषटीं गवोः समुदुरकषरः । निजससुचितासवासावेशच विकारताङकेलो 
यदिः न कुर्ते काणः काकः कदा ल करिष्यति ॥' इतयुदाहरणान्यत्र मध्ये उेकिः 
तत्यानि येन मन्थ सगतत्वं सयात् । अत्र च सारूप्यं साषम्यं वाच्यसंमवख 
स्ट एव । तदध्याोपेभेति -अ्रस्तुतारोषेण ) एतदित्यचेतनेन सह भशनोततर- 
करणम् 1. एतच्च सामान्यादिभेदपशकं वाच्यं सदयोन्तरन्यासदृटान्तयो विषयो 

१, यदि" खल. २.।अबनिपतिवं" ख. २, लाः ख. 



अंकारसर्वखम् । १३९ 

उ्न्यायेन पराघावसरमथौन्तरन्यासमाह-- 
सामान्यविकोषकार्यकारणभावाभ्यां निदिश्हतसमर्थनम- 

ओौन्तरन्यासः । 
निरदिटसामिदितख समर्थना परकृत्य संमर्थकासूं॑पश्चाद्रा 

निर्दिष्ट यत्समर्थनशवपपादनं न स्वपूर्तरेन प्रतीतिरनुमानरूपा सोऽ- 
ओन्तरन्यासः । तत्र सामान्यं विशेषख विशेषो वा॒सामान्यख सम~ 
क इति दौ भेदौ । ठैथा करम कारणख कारणं वा कयै सम~ 
अकमिल्यपि दौ मेदौ । ततर भेदचतटये भलेकं साध्धवे्याभ्यं 
भेदद्वयऽष्टौ मेदाः । दिशब्दामिधानानमिधानाभ्यां समथैकपूोपन्या- 
सेोतरोपन्यासाभ्यां च भेदान्तरसंमवेऽपि न ,तद्रना सहृदयहृदय 
हारिणी । वैकित्यखाभावात् । तसाद्धदाष्टकमेवेदोङ्कितम् । क्रमेण शा = 

भवति । अन्यया घुनरस्या एवेति दयिवुमाद--त्ेत्यादि । सर्ववेखनेनैतल्- 
कगस्या्यगिचार उक्तः । उ्तन्यायेनेति । अमसवतरासमेदानामेव वाच्य 
लक्यनाव् । आदति सामान्यवादिना । खमर्थनास्थेति । साकाङ्घताटैपपा- 
द्नापेकषत्वाद् । उपपादनमिलेवमेव 1 एतदिति नैराकाह्योतपादनलक्षणम् † 
ऋर्यकारणमावाश्रमसय भेदद्वयस्य का्यरिङगलं अन्यङृदेव वसष्यतीति सामान्य 
विरेषभावाश्रयमेव भेददवयमाश्रयणीयम् । विशेषेणापि सामान्वसमरथने यत्र सा 
मान्यवाक्यस्ोपपादनापेशलं तत्रायमेवालंकारः । नहि विञचेषात्मकाग््यङृतान्तो- 
परादानं बिना धसां कलवैलकषण्येन चरितमातरमव अतषटानिमित्तमिति सामान्यात्मा 
अहृतोऽ्वः सिद्धेद् । तत्र नः खतःविद्धखैव प्रतीतिबिदादीकरणार्थ तदेकदेश, 
भरतो बिरोष उपादीयते तत्रोदादरणालंकारः । गुणसंनिपाते दोषनिमजनात्मनुर 

१. “उपादाने क, २. “यं काय॑ारणमावे रौ भदौ 1 तत्र, क.“ ई. *उपमा- 
नपे ख. + 



१४० काव्यमाटा ॥ 

“अनन्तरतममवस यस्य दिं न सौमाग्यविरोपि जातम् । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥' 

लोकोत्तरं चरितमर्पयति मतिठं 
पुषं कुरुं नहि निमिदात्तायाः । 

वातापितापनसनेः करशास्सूति- 
समितं ुनखुद्रसयु्पानम् ॥ 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः प्रमापदां पदम् । 
गृणते दि विगरृष्यकारिणं गुणठन्धाः खयमेव संपदः | 

अत्र सहसाविधानाभावस्य विश्भ्यकारित्वरूपख च कारणस्य 
संप्र का सापर््येण समयम् । तरवेततकाथविरुद्रलमापरद्- 
त्वम् । सहसाविधानाभावविरुद्धाविवेककाथ वैधम्येण समर्थकम् । 

श्वि खिरा भव सुर्ंगम धायेनां ` 
लं ्रर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । 

दिङ्ज्ञराः ङुरूव त्रितये दिधीर्षा 
देवैः करोति हरकाथुकमाततज्यम् ॥' 

अत्र हरका्ैकाततज्यीकरणं एथवीखेयादिपवर्तकतरे कारणं सम~ 
येकतवेनोक्तम् । वैषम्येण सामान्यविरोषभावो यथा-- 

सामान्यस्य नैराकाहयेण सिदधखेन्दोः किरणेषिवाड इति तदेकदेशभूतो विरषसत्रं 
अतीतिविरादीकरणार्युपात्तः । अश्च विरेषसयान्येन समथेनमथौन्तरन्यासं 
इला विहेभेणपि सामान्यस्य समवनमिति सू्रणीयम् । अन्यथा यव्या 
स्थाद् 1 तवेति सहसाविधानामावख ।. एततका्यविरुदमिति सं्वदरंणकाथैवि- 
सूयम् । विरुदे सामान्रूपतयेह्यनेन वैधर्म्येण विरोषः सामान्येन समर्थित इयुः 
~ . ९" “दारवायाः? ख. २..वष्मोदादतं समर्थकम् -क्,. २, “रामः--शान 
त्यम् ख, “संपतकरयकार्िरदधम्, ख. & 



अलंकारसर्वखम् । १४१ 

“जहो हि मे बहुपराधमोयुषा यदियं वाच्यमिदं मयेदृशम् । 
त एव धन्याः सदां पराभवं जगद हि य क्षयं गताः॥ 
अत्रायुःकवैकापरादलाक्िपतसाषन्यलस्ायरविरुद्वक्षयगतिप्रयुक्तं घ- 

ज्यत विरुद्धं सामान्यरूपतया समथेकलेनोक्तम् । का्ैकारणतायां 
वेषर्येणोदाहृतम् । दिशब्दामिदितल्ानमिदितादिभेदाः खयमेव 
बोद्धव्याः । चारुलवातिरायाभावान्ेह प्रदरिताः । 

एवममस्तुतमदासानुषङ्ञायातम्थान्तरथुक्त्वा गम्यमानप्रखावागतं प~ 
ायोक्तयुच्यते-- 

गम्यखापि अद्वन्तरेणाभिधानं पर्मायोक्तम् । 
यदेव गम्यत्वं तसैवाभिधाने पर्यायोक्तम् । गम्यस्य सतः कथ- 

मभिधानमिति चेत्, गम्यपिक्षया प्रकारान्तरेणाभिधानखाभावात् । 
नि तसैव तंदैव तथैव विच्छि्या भैमयत्वं वाच्यत्वं च संभवति । 
अतः कीरयठसद्ारेणामिषानम् । कायदिरपि ततर ्रसतुततवेन वेणेना- 

क्म् । सामान्यं लु विशेषेण सम्यत यथा--शुगानामेव दौरात्म्याद्धुरि धुर्यो 
नियुज्यते । असंजातकिणस्कन्धः खसं खपिति गौडी ।' अवरापि समध्यैसमर्थक- 
भावसमथनादुदाहरणलं वाच्यम् । उदाहतमिति “सहसा विदधीत-- इयादिना। 
एतदुपरंहरन्यदवतारयति--यवमिव्यादिना । तदेवाद--गम्यस्यापौः 
ल्यादि। नलु कथमेकखवैकस्मिन्काठे गम्यतवं वाच्यत्वं च संभवतीत्याह--गम्य- 
स्थैवेत्यादि । अकारान्तरेणेति का्यादिद्रारेण । अत इति । पैकसैवैकस्मि- 
{काटे गम्यत्ववाच्यलासंभवाव् । कायादिद्रारणे्ादिदाब्दः अकारे ।  अभिधौ- 
यमानं हि कायै तद्विनाभावित्वात्लरिदधये कारणमाक्पितीति गम्यमपि तदवा- 
ध्यायूमानमिति येव गम्यते तस्यैव भ्यन्तरेणामिधानम् । अतश्च “लभ्य 
शदमयजयस्तनयस्तदीयः क्षमामाररक्ष जयवादननामधेयः । दुवा खैरिवरवीरंकिः 

१. हिशन्वामिदितानमिहितदिः के, २. 'पोयन्तरेणः ख. ३. पाच्च गम्ल! 
ख. ४. "कर्याभियुठेनः कु. ५. “न्यस्य, कं, 



१४२ काव्यमाडा । 

हतात् । अत एवापरस्ततमंसातो मेदः । एतच्च वितत्यामस्तुतपरशः 
साप्रलावे निणीतमिति तत एवावधार्यम् । डंदाहरणम्- 

श्ूषटाला नन्दने शच्याः केशसंभोगकालिताः । 
सावं पारिजातस्य म्यो यख सैनिकैः ॥ 

शत्र हयप्रीख कार्येन सगैविजयो वर्णितः । प्रभावातिशय- 
मतिपादनं च कारणादिव कायोदपीति कार्यम वर्णनीयमेवेति पर्या. 
योक्तसायं विषयः । 

गम्यत्विच्छिकिप्ितावाब्याजस्दुतिमाह-- 
स्ठतिनिन्दाभ्यां निन्दासतयोगम्यते व्याजस्त॒तिः । 
यत्र स्तुतिरमिधीयमानापि प्रमाणान्तरा्वापितखस्पा निन्दायां 

वासिनीं सपावेषमकरोचरयदनं यः ॥! ईलादावल्॑ारमकरारत्वं न वाच्यम्॥ 
 बहुधोजयत् इति -दि क्रियमाणे “गतोऽस्तमकतरौ भावीन्दुः" इत्यादिवदेतदकान्य+ 
मेव सत् । न चं दोपामानमी्सरलमिति बहुच परयतं । यतु सपरा. 
ब्रियदेनात्मकं कर्रपेणायेन खवि्छर्थ कारणरूपसद्ष आक्षिप्यते दि" 
तरध्कारान्तरं यग्वकं न युक्तमिति निर्बजिव प्यायोक्तान्तरवाचोयुक्िः । 

" अत एवेति । ढयोरपि कार्यकारणयोः स्तुतत्वात् । कायसुखेनेति | 
पारिजातमशचरीस्यदारेेल्ैः 1 खरौबिजय इति कारणर्पः । वणैनीय 
मिति । पस्ठतमेवेसेः । आदति स्विनिन्दा्यामिलादिना । अमा 
णान्तरादिवि व्वाच्यधकरणादिपयोलोचनात्मनः । वाधितसखरूपेति ॥ 
आमुख एव । मस्छल््ूपेखर्थः । अत एवास्या ध्वनेभैदः । स हि विश्वान्ते 
वाक्याथ वक्वच्यौनिरापर्यालोचनावलाद्वगम्यते । इह घुनः प्रमाणान्तरा 
धितः सत्वाकया्थः खयमनुपपयमानलारतैर्र नन्दादौ सं समृति ।.तत्रैव 
अकृतवाकयारथख. विभाते; 1 एवम्--अह सजणाण मग्गो उहभ तए चेअ 

१,.८त१ा-' क. . २, ` श्लादावेव तदखंकारः क. | ३. “मातले ख. 
४. “तदितरमकारान्तःपाितातपपगबकु क, ५. “रनिन्दादौ" ल. ग 
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पर्यवखति तत्रासत्यतवायाजरूपा स्तुतिरित्यनुगमेन तावदेका - व्याज- 
स्तुतिः । यत्रापि निन्दाशब्देन प्रतिपाचमाना पूर्ववद्धामितरपा स्वतिः 
र्वतिता मवति सा द्वितीया व्याजस्ठतिः । व्याजेन निन्दायुसेन 
स्तुतिरिति इत्वा । स्ततिनिन्दारुपत्वख विच्छित्तिविशेषस्य भावा- 
पसवतमशंसातो मेदः । करमेण यथा-- 

शे हेलाजितवोधिप्व वचसां वि निसतरैतोयमे 
नासि त्वत्सदृशः परः परहिताधाने गृहीरनतः। 

तृष्यसान्धजनोपकारषटनकैमु्यरुब्यायदो- 
मारपरोद्हने करोषिं कृपया साहायकं यन्मरोः ॥' 

अत्र विपरीतर्षणया वाच्यतरैपरीलयपरतीतिः । 
न्दो नपुरजयिनः कण्ठपीटी खरारि" 

विंडागानां मदजलमषीमाज्ञि गण्डखलनि 1 
अदापयु्वीवक्यतिर्क इयामलिन्नागुकिपता- 

न्युद्भासन्ते वद षवकितं किं ययोभिस्लंदीयैः ॥ 

गे शिदूढो इदि अं दिअ अण्णं वाआाद ल्मेभस्व ॥' इत्यादौ विन्ते 
वाक्या वक्तवाच्यौितयपयाकोचनावलानिन्दायाः अतीविरिति व्वनिविषय- 
तवमेव यक्तम् । पूर्ववदिति ्माणान्तरात् । एका द्वितीया चेदभिदधता द्व 
एवात व्याजस्वुती न दुनरेकैव दविधा व्याजस्तुति सूचितम् । अकार 
अकारिभावो दि. सामान्यलक्षणासद्धावे न भवति । असंभवततत्सामान्यस्यः 
तद्विेषत्वाभावात् । शब्द्निबन्धनं ल॒सामान्यमाभिलय योर्रामिधानम्.\ 
एव ठतिनिन्दाभ्यागमष्ठताभयं निन्दास्वुखोःप्रस्ठतयोगैम्यलमित्र रिद् 
ययेवं तकिमिययपस्ततपदैव न् भवतीदयशङ्काद--स्तुतीत्यादिः । तत्र 
हि सामान्यवरिरोषादीनां गम्यत्वसुक्तम् । बिपरीतलक्षएयेति 4: सनिमि+ 



१४४ कान्यमाडा । 

अत्र धवरुतादेतुयरोनिषयागवदहुतिप्रतिपादनेन "विरोषप्रतिषेषे 
शेषाभ्यु्ञानम्, इति न्यायात्कतिपयपदार्वर्ज समलवसतुषवरुताका- 
रिं वृपयशचसः प्रतीयते । 

र वृचानतः परणृतेः कं ठु नाहं सम्थे- 
स्तूष्णीं खाठं भृतियुखरो दाक्षिणालखमावः । 

गहे गदे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठया- 
मन्मरेव रमति मवतो वल्मा हन्त कीरषिः ॥ 

इत्यत पररन्तापि स्तुतिपयवसापिनी निन्दा हन्त कीतिरिति 
अगित्या उन्मूलितेतिः न भ्ररोहं गमितेति शिष्टमेतदुदाहरणम् । 

गम्बलमेव भृतं विरोषविषयलेनोररीृ्यक्षिपारंकार उच्यते-- 
उक्तवक्ष्यमाणयोः प्रकरणिकयोरविशेषप्रतिपस्यथै निषेधा 

भस आक्षेपः । 
इ भराकरणिकोऽ्थः प्राकरणिकल्वादेव व्मिष्यते तथाविषस 

ततर वचयतैपरीदमरतीतिरिति भावः । अन्यया हि स्समात्सर्वमतिपत्तिः सयात् । 
खक्षणा च सुर्यायेवाधपू्केव भवतीलखभिधीयमानायाः स्वतेरवाधितखरूपतव- 
सकम् । अख निन्दासठुो्ीच्ये स्दिनन्दयोयदा गम्यलमेव भवति 
तदैवालंकारतं भन्यदेति दरशयितमाद-किं इृत्तान्तैरित्यादि । उन्मूलि- 
ति । स्ुपिरेव वैव्यत्वेनोकेयेः । श्छिष्टमिति । भवुदाहरणमेवैतदिवि 
तार्थ ! अतशवास्य लोचनकारेण यदयाजस्वुयुदारणत्वसुक्ं तदयुक्तमेव 
भावः । उरसेलयभरि्य । तमेवाह--उक्तवकष्यमाणयोरित्यादि । तवा- 

“शि खं, २, “एलन, खं, २, शवसन ख, ४, "नान्यथेति" ख. 
्वाक्यायेतवेनः 



अटंकारसरवसवम् । १४५ 

बिषानार्हख निषेधः क न युज्यते । स कृतोऽपि वाधितलरूपलानिषेधा- 
यत इति निषेधाभासः संपन्नः । सतस्य करणै प्रकृतगतत्वेन विशेष. 
भरतिपत्य्थम् | अन्यथा गजज्ञानद्यं स्यात् । स चामासमानोऽपि 
निभेषकषत्रोक्तख वा खात् आसृत्रिताभिधानत्वेन वक्ष्यमाणख वा 
खात् । इत्यक्षपस द्वयी गतिः। तेत्रोक्तविषयतवे न कैमर्थक्यपरमाडो- 
चनमाकषेपः । वक्ष्यमाणविषयत्वेनानयनकूपमागूरणमक्षिषः । एवं चारथै- 
भेदादाकषपदाब्दस द्वावाक्षेपाविति वदन्ति । तत्रोक्तविषये यखवेषटख 
विशेष्तयेवाक्षेपः । वक्ष्यमाणविषये विष्टस विरोषः । इषटसंबन्धि- 

विधस्येति वक्तुमिष्टस्य । अत एव विधानार्खेलुक्तम्। स इति निषेधः चाधि- 
 तखरूपत्वा दिति । भाकरणिके विधाना तस्यासंभवात् 1 ययेवं तदैसावकाय 
एवेलयाशङ्ञाद--तस्थत्यादि । अन्यथेति । विज्ञप्ति स्यात्. । 
तर च विषयं ददायति-ख चेत्यादिना । उक्ति वस्तुतः कथनरूपस्य । 
आसून्नितामिष्वेनेति सामान्यसुखेनांशोचिसुखेन वा । अन्यथा हि सर्वत्र बिव 
कितार्थख निषेषमात्रादेव अतीतिप्रसङ्गः । कैमरथकयेति । किमर्थमेतदिति परय- 
जोगर्प इयथः ! एवमिति । कैमरथक्यपयालोचनानयनरूपागूरणरूपत्वात् 1 
वदन्तीति प्राच्याः । यदाह् भामहः--धक्यमाणोक्तविषयलत्रा्ेपो दिधा- 
मतः । एकरूपतया शेषा निरदिदयन्ते यथाक्रमम् ॥* इति । तेनासमक्नेतनन मत्ः 
मिति भावः । वक्ष्यमाणविषये दि कथनस्यैव निषेध्यत्वात्किमरथमेततकथ्यत इति कै- 
मरथक्यपरमाकोचनभेव मतयते इलयेक एवा्ञप्व्दस्ाथ इति भेदाभावादावाञेपाः 
धिति नुम् । तव्केक एवाकषेपो भवन्मते युक इतयायशनाह- तत्रेत्यादि ! 
आश्षेप दति विशेषः । का्यकारणयोरभेदोपचायत् । इष्टेति विदोषात्मनः । अन्य 
सेति विरोषात् । एवं निषेधविशोषयोभदेनावस्वितेना त्र सामान्यलकषणसंभवोऽसतीति 
लाप्यम् ल॒ सेविदोषाणां सामान्यावु्राणितलदेकतरापि छतो निषेधादिरं, 

१, “वयस्तव, क, २. “त्र. कु्तके नास्ति. इ. “मिषलेनः ; क. 
४, “तत्रः कपु्तके नासि, ५. “रब्दस्याथं शति तस्यारथमेदामावरीत ` कः 
९. “नल सामान्ये स्ववि्ेषाणां विदेषे च सामानवानामनुभाणितताद्, ख. 

१० अ० सम 



१४६ काव्यमाठा । 

नस्वन्यसख सामान्यरूपख निषेधः । तेनात्र उक्षणमेदः । विशेषख 
चात्र इब्दानुपात्तत्वा्रम्य्लम् । तत्रोक्तविषय. जक्िपे कचिद्स्तु 
निषिध्यते कविद्स्तुकथनमिति द्वौ मेदौ । वक्ष्यमाणविषये तु वस्तु- 
कथनमेव निषिध्यते । व्च सामान्यपतिज्ञायां ईचिद्विरोषनिष्ठतवेन 
निषिध्यते कचितयुनरंशोक्तावंशान्तरगतल्वेनेल्त्रापि द्वौ भेदौ । तदे- 
वमख चत्वारो मेदाः । शब्दसाम्यनिवन्धनं सामान्यविरोषमावमव- 
ङम्न्य चत्र वरैकारिमकारमावमकल्पनम् । कमेण यथा-- 

परत्रावयमेव पर्यवस्यतीति कथसत्र निषेधविरशेषयोर्ि्नविषयतयुकतम् । सदयम् ॥ 
यद्येवं तथाप्येत् श्दार्म् । अथवरेन तत्र तथात्वावगतेः । इद च ान्द्- 
मेवैतदाक्षाङगं ना्थवश्ायातम् । तथात्वे हि रूपकादीनामप्युपमात्वं स्यात् । 
तेषामप्ा्थसय सादयस्यामावात् । एतच द्भटविचारे राजानकतिलकेनैव सपव 
सक्तमिति न तथास्माभिराविष्ृतम् । तेनेति । निषेविशेषयोरेव भिन्नविषय- 
त्वादैकषिपशब्दसयायं भेदात् । यस्तत्र विदोषः स कि वाच्यः किसुत गम्य इदया- 
श्णाह--विरोषय्येतयादि 1 कथनमेवेति 1 न उनः सादु । तदिति 
कयनम् ! सामान्यप्रतिक्चयेति । सामान्यमेवाभ्ियेल्थः । विदोषनिष्ठत्वे- 
नेति । सामान्यस्य विदोषाविनामावित्वात निषिध्यत इलय्रोत्तस्र च संबन्ध 
नीयम् । अंशान्तरगतव्वेनेति 1 सामान्यभ्रजञयेखत्रापि संबन्धः । त्रापि 
हयपरंशेकिः सामान्यञुखेनैव निषिध्यते । विदोषसख दि साक्षाद निषेधो न 
मवति । निषेधानन्तरं ततमतीतेमौबिनो निषेधासंभवाव । नहो निषेधः ईीब्दा- 
समर्पिते तत्छालमप्रतीयमाने च विषये समवति । असेलयक्षेपस । नड दवयो- 
रो्िपयोश्वत्वारो मेदाः संमवन्तीति कयमेकलेवो्ता इतयारङ्खाद--शब्दे- 
त्यादि । परकर्पनमिति । न पुनर्स्ठतः रद्धाव इयर्थः । वस्नो निषे 

१. “ततश्च' ख. २. कपिः क. ३. भ्ाररकारिकमावपरिकल्पनम्, ख 
४. "तदर्म् क. ५. 'नदपशब्दस्ा्मेदाय्, क. ६. “व्दसमपिवे तत्का 
अवीयमाने च" 



अटंकारसर्वस्वम् । १४७ 

श्वारुम णाहं दू तीए पिज सि पि णन्हवावारो । 
सा मरह तजक अयसो एञं धम्मन्खरं भणिमो ॥' 

शरसरदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 

न मे दोषोऽस्तीति तमिदमपि दि ज्ञास्यसि खषा 
किमेतसिन्वकत क्षममिति न वेद्ध प्रियतमे ॥ 

श्म यिढवदु ययं जव इमं विरहकाथरं हिगयं 1 
संटविऊण भणिस्सं जहवा वो किं भणिमो ॥' 

“्योत्ल्ा तमः पिकवचः क्रकचस्तुषारः 
कारो सृणालव्यानि छतान्तदन्ताः । 

सर्ब दुरन्तमिदम् दिरीषमृद्री 
सा नुनमाः किमथवा हतजस्ितेन ॥' 

आये उदाहरणद्वये यथाक्रमं वस्तुनिषेषेन मणितिनिषेेन चोक्त 
विषय भाक्षपः । तत्न चोक्तस्य दूतील्ख वस्तुनो निषेषश्खेनैव व~ 

जेन विशेष इदयनेन यसव निभेषततसैव विशेष इत्यक निर्वाहितम् । शूर 
पासे सुदो सि सुदभ आर्खिगणं खणं कुरु । अहवा अला हि इमिणा 
'गमणम्मि विलंबभारेण ॥' इत्र पुन्तस्याठिङगनस् निषेधो विश्वौ तात्या 
भावान्न निषेधाभासतामियादियेतदुदादरणं न वाच्यम् । यतोऽत्र विलम्बनकारिण 
आलिङघनययैव निषेेन गमनविभिद्ेवितः । स च विभिरजुपपयमानत्वाद्रसथान- 
रक्षं नियेषं लक्षयति । अन्न च गमनस्ावदयापरिदा्ैतवादिर्विशेषः मयोजनम् ॥ 

२, शल नाई दूती तसः भियोऽसौति नासब् व्यापारः । सा भवते ततव 
पद् भमौ णामः ॥' शति च्छाय. २. ध्वम विरन्वस स्तोकं यावदिदं वरर 
दयन्  संसाप्य मगिष्ान्वयवापकान कचि जगाम: ॥ शति च्छाया, ९. “वाख 
कामिवादवि्ेषतवा मण्बमानस स. ५. वभितालां "क 



९४८ काज्यमाडा । 

सवलवादि्िशेषः । तथा मण्यमानस प्रसाद निषेधयुखेनेव कोपो- 
प्रागनिवर्तनेनावद्यसीकार्यतवं विशेषः । उचरकिन्पुनरुदाहरणद्भये 
यथाक्रम सामान्यद्वारेणेष्टसांशोक्तावप्यंशान्तरसख खरूपेण च भणि- 
तिनिपेषे वक्ष्यमाणविषय क्षिपः । तत्न च वक्ष्यमाणखेष्टखय भणि- 
स्समितिमतिज्ञतस्य सातिशयात्कोपजनकलादिविदेषः । तथा चा- 
शओक्तावंशान्तरस्य भ्रियत इति प्रतिपायस्याशक्यवचनीयत्वादिर्विेषः । 
एवं च आक्षेपे ई्टा्थस्तेव निपेधः निपेषखानुपपयमानलादसत्यलं 
विशेषप्रतिपादनं चेति चतष्टयुपदुव्यते । तेन न निषेधविधिः न 

क्षणाछिङगनमाघ्रसैव चेषटतवे गमनस्य विधिरेव पर्यवखे निषेध इति विवकित- 
वाक्याथवि्रलोप एव स्यात् । अतथोकूविषये विदितनिभेधेऽयानेपतवमन्यत्र 
निषेधोऽनयत्र विकञेषशेति न वाच्यम् । प्रसादेति वस्तुनो न ्रूयाभिति तत्क 
नैव निषेधः । सामान्यद्वारेणेति । भणिष्यामीति भणनसामान्यमाभि. 
खेलर्थः । त्च तत्तदपराधोदीरणपरमेवेति तस्य विरोषागूरकलम् 1 इष्टेति 
काकालिन्यायेन योज्यम् । अंशोक्तावित सर्वं दुरन्तमिलयादिना । अंशान्तरखेति 
भरियते इत्यादेः । किमयवा हतजत्पितेनेति सामान्यरूपसैव निषेधः । एवमप्यस 
विभज्य खरूपं अतिपादयति- वं चेत्यादिना । उपयुज्यत इति । एत- 
चतुष्टयमन्तरेणक्ेप एव न भवतीलयरथः । तदेवाद- तेनेत्यादिना । निषेष- 
विधिनं जञेप इति संबन्धः । एतदुत्त्रापि योज्यम् । यदाहुः--“विदितस्य निषै* 
भेन न निषेधविधौ भवेत् । निपेधेन विभिर्यत्र तत्रापः कीतिंतः ॥' इति 1 
तत्र निभेधविभिर्यथा--एष कषीरोदजन्मा कसुदङृक्पतिः सेयमाकारागक्ञा बाढ़ 
कीर तदेतत्तदिदमनिमिषं नेत्रमभेरगारम् । सैषा हालादल्ीवलयिततनवो नाग" 
राजास एते कड्या काकियारेरिदमपि तदलं भाषितैरो नमस्ते ॥' अत्राठमिति 
निषेसवं विधिः । तश्च न तखासहात्वम् । तदभावा न॒ विधिपयैवसान- 
मिलाकञेपोपयोगिन्याः साम्या अभाव इति नायमत्रारंकारः । स हि चुष्टय- 

१. धव शषाः" क २. “अत प्व" क. 
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विदितनिपेधः । किं तु नियिषेन विधेराक्षेपः । निषेषखासटल्वादि- 
धिपर्मैवसानात् । विधिना तु निषेषोऽख भेदत्वेन वक्ष्यते । तथा च 

इ्षचरिते--“अनुरूपो देव्या इत्यातमसंमावना- इत्यादौ, तथा 
शयामीति न सेहसद्द -' इत्यादावुक्तविषय क्षिपः । किवं बार 

इति घतरामपरितयाज्योऽसि । रक्षणीय इति मवद्धनपज्ञरमेव रक्षा- 
खानम् इत्यादावाकषेपुद्धि काया । बारुतदेरुक्तसय निपेध्यलेना- 

संनिधावैव भवति । बिदितनिषेधस्तु यथा--श्द्मभ्यः शिवमस्तु वस्तु विततं 
बिद नरूमहे ३ सन्तः शणतावधत्त च शतो दुख सेवाः । यदवा छि 
विनयोकिभिर्मम गिरां य्ल्ति सूक्तायतं मान्ति. खयमेव तत्छुमनसो याला 
परं दैन्यमूः ॥' अत्र विदितानां विनयोक्तीनं नेष इति विहितनिभेषः । पू 
वचान्न ना्ञपाठंकारः । निषेधेन विषि्ठ परन्थहृतैवोदाहतः ! अत्र च निषेधः 
खयमलुपपद्यमानलादविशरम्यन्खातमानं विष्ये समर्पयतीति भरार्थ" खसमर्प- 
म्" इेवरूपठक्षणामूकल्मस सिद्धम् । यदुक्तमनयत्र--त्र खयमविशान्तेः 
पराथ खलमर्णम् ।कर्तेऽसौ स आदिषो निषेषसैव भासनात् ॥' इति । निषेष- 
विधौ विदितनिषेषे च एुनरमिधेयः । न छनः खिद्ये पराक्षिप इयेवं लक्षणा 

मूलत्वमत्र वाच्यम् । सुख्याथसैव विधान्तेयख्याथवाधायभावाव् । अतशवान्यैः 
“खविद्धये पराक्षेपः प्रतिषेधस्य यत्र हि 1 अिपसत् तैबेटः मतिेधस्य भास 
नात् ॥" इत्याद्ययुक्तमेवोक्तम् । यद्यपि लक्षणायां खसिद्धये परक्ेपसख्य आगमाव 
एव आ॒कूसयापयतत्यक्ा्रयेऽपि भाच्यानामपर्तोनितामिधानमिलेवंपसमेतद्- 
कम् । नलु च ययेवं निषेषस्यासयतवद्िधिपरयवसाने आकशिप उकतलदवदेव विधे- 
निषेधपर्यवसाने को नामालंकार शयारद्काह--विधिनेत्यादिना । अखेला- 
केपस्य । शब्दसाम्यनिवन्धनं सामान्यभावमभ्रितय चात्र म्कारभकारिभावः 
कल्पितो न ठु वासवः 1 विधिनिषेधयेो्निषेधविष्यागूरक्त्वादनयोः सामान्य॑क- 
कृणायोगात । ततश्चेति निषेध विभिपर्यवसानात् । भस चारंकारोन्तराभयाः 
दैजक्ण्यं ददीयति-क्रेवरमित्यादिना 1 अत्र रान्यवधनोकौ. बारत्वादेद" 
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विवक्षितत्वात् । -्रयुतात्र बाल्यादिःपरित्यागनिपेधैकतेन प्रतीयते । 
तेन नायमाक्षेपः । , कद्यं विच्छिततिपरकारोऽलंकार इति चेत् 
गाषातार्यसयालंकारखायं द्वितीयो भेदो वक्ष्यते । 

(दिष्ट निपेध्यतवमक्षोक्तेर्िवन्धनम् । 
सोकर्येणान्यकृतये न निपेषका पुनः ॥ 

इति पिण्डार्थः । इह तु-- 
श्साहित्यपाथोनिषिमन्धनोयं कणौगरतं रक्षत हे कवीन्द्राः । 
यदख दैत्या इव छष्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति ॥ 
गन्तु स्वँ यदि वा ययेच्छं नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम् | 
रतेषु ठे बहुष्मरयरयापि रताकर एव सिन्धुः ॥' 

इति । तथा-- 
` देया शिसपष्टकवामुद्रा श्रीखण्डैरसय दरीगृेषु । 

वियोगिनीकण्टक एष वायुः कारागदस्ास्तु चिरादभिन्ञः ॥ 
बाणेन हला सृगमस यात्रा निवार्यतां दकषिणमारुतख । 
इत्यथेनीयः रावराधिराजः श्रीसण्डप्थ्वीधरकंदरखः ॥ 

कलम् । शरीदधदेवो्तौ ठ निषेधाविवा । प्रत्युतेति । न केवलं वात्यायत्र 
निपेष्यत्वेन विवदितम् । यावदेतदेवान्यनिेधकत्वेनापीलरथः । तेनेति ! 
बरत्वदिनधे्यतवेनाविवदितत्वात् । वक्ष्यत इति । सौकर्येण का्विरुडा 
क्रिया चेत्यादिना । एतदेव साराथेतया पिण्डीकृयापि मरतिपादयति--तदि- 
छस्येत्यादिनी । जन्यङ़ृतय इति निपेपीर्थम् । अस च यथा विधिसुखेन 
सतीतिल्वथा निभेधुेनेति सौकर्यम् । एवं च निपेषकतैवकिोक्ते निवन्ध- 
नमिति बिदितंनिषेधादावतद्मो ' न॒ विधेय इदयद--इद त्वित्यादि । 

१. 'निमेभकलेन' ख. २. धविदेषाये् ख. 
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यद्वा सषा तिष्ठ दैन्यमतनेच्छन्ति वैरं मरता किराताः । 
केरिपसङ्गे शवरङ्गनानां स हि सरग्निमपाकरोति ॥ 

इति नक्षिपुद्धिः कार्या । विहितनिपेषो द्यम् । न चापावक्षपः । 
निषेधविषौ तख भावादियुक्ततवात् । चमत्कारोऽप्यत्र निपेषदेतुक 
एवेति न तद्धावमात्रेणकषिपवुद्धः कायो । अयं च्षेपो ध्वन्यमानोऽपि 
मवति । यथा-- 

“गणिका विधेयो न विश्वासो वहम तया । 
किंकिं न कुर्वतेन्मिमा धनपरायणाः ॥ 

जत्र हि गणिकाया उक्तो तदोषोक्तिप्रसावे नाहं गणिकेति परती 
यते । न चासौ निेष एव । गणिकाल्वेनावखिततेयेव गणिकात्स्य 
निमेषनात् । सोऽयं मस्सरदरपो निषेषाभासरूपो वक्तया गणिकायाः 
डद्धजेहनिबन्धनल्ेन धनविुललादौ विेषे प्ैवखतीलयक्तविषयं 
जक्षेपध्वनिरयम् । न तु-- 

श वक्तुमखिरान्शक्तो हयभ्रीवाध्रितान्गुणान् 

योऽ्ढमभेः परिच्छेदं शातं शकतो मदोदयेः ॥ 

तख्ा्षेप्य । तद्धावमात्रेणेति । केवेनैव चमत्कारसद्धावरेेलथैः ५ 
अतीयत इति गम्यते 1. नादं गणिकेति निषेधस्य शन्दालुपात्ततवद्िरेषमात्रस्य 
गम्यत्वे आ्ेपाठंकारो वाच्य एव । निषेधाभासस्यापि गम्यत्वे ध्वन्य 
इत्यनेन दितम् । अन्यथा ह्यस्य ध्वन्यमानोदाहरणत्वमयुक्तं स्यात् । तखेहा- 
प्ान्ततात् । इत्यं च निषेधान्नासलेव यम्यत्वेऽयं ध्वन्यमान भवति न. 
निषेषमत्रेवेति दरयितमाद--न्वित्यादि । अतश्च षवनिक्ता यदेते, 
पष्वनाचुदाहतं तदयुक्तमेवेति भावः । एवं चास्य यथोपपादितं . खरूममुपशरहार. 

१. 'वोऽन्मःकयैः" ख. २. 'मावसैव' क, ३, “गश्ेपादाहदातं' क. 
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इतयक्षप्यनाबुदाहार्यम् । निेधवात्र गम्यमानलात् । न निषे 
घामाससख । गुणानां ्तमशक्यल् एवात्र तासम् । तन्निमित्तक 
एवात्र चगत्कारो न निपेषाभासदेवुक इति नाक्षेपध्वनिषीरतर कायौ । 
सर्वयेष्टनिषेधामासल विष्युन्युखशयक्षेपत्वमिति सितम् । 

एवमिष्टनियेधेनाकषेपसुक्तवा समानन्यायत्वादनिष्टविधिन्िपमाह-- 
अनिष्टविभ्यामासश्च । 
यन्ेटये्टलादेव निपेधोऽनुपपनन एवमनिषटसाप्यनिष्टवदेव वि- 

चानं नोपपद्यते । तक्कियमा् प्रवसता पयैवखति । ततश्च 
विभेरुपकरणीमूतो निषेध इति विभिनायं॑निपेषोऽनिष्टविशेषपयैव- 
सायी निपेषागूरणादाक्षेपः । यथा-- 

अज्गयापि अरतिपादयति--सर्वयेत्यादिना । सर्वयेखनेन इत्राप्यख व्यभिचारो 
नास्तीति दितम् । एतदुपसंहरनन्यदवतारयति--एवमिव्यादिना । समा- 
नन्यायत्वादिति । यात्र निषेधो वाधितत्वदिषौ पर्यवस्यति तथेवेदा्य- 
निष्ट विभिरनिषेषेइेव॑रूपात् । एवमेतावन्मात्रमस्यायस्य चाजञेपस्य साजालयम् , 
न घनः सामान्यचकैवंभव इति भावः । तदेवाह--अनिष्टतयादि । एतदेव 
इदृ्न्तदवारकं वयाच--यथेत्यादिना 1 तदिति विधानम् । परसखलद्रपत्वादिति 
सारथवाधात् । पयैवस्यतीति । खात्मसमपयेन निषेधं लकषयतीखथः । तत 
येति विधेियेषलकषणात् । उपकरणीमूत इति । साथवाधादुपस्नीमूत 
इलाः । जनििदेषेखनेन भ्रयोजनमरो्म् । अन्यथा हि गजन्नानुलयलं 
स्यात् । निपेधागूरणादिति निषेधसयात्र लक्ष्यमाणत्वात् । सर्वत्रैव टि लक्षणायां 
लाक्ुणिकेनैव क्योऽधं आनूर्यते । तस्मात्तखरतिपत्तेः । ता्थान्तरागूरणं (लसि+ 
दये पराक्षेपः” इयेवं उक्षणाप्कार् पूर्वं निरस्ततवात्लात्मसमर्पणेनैव भवतीति 
यथोक्तमेव युच् ।'अत ` एवांखान्वयौभिधलम् । पर्यदयोगवदादागूरणमपि 

" शयकञेपरब्स्ार्थः । वयाजसतुलादौ दु व्याजेन स्वुतर्विवदिततवात्त्र त्वमेव 
६. सत्क सलक 
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गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
ममापि जन्म तत्रैव मूयायत्र गतो भवान् ॥' 

अत्र कयाचितकान्तख भखानमालमनोऽनिष्टमप्यनिराकरणषुखेन 
विधीयते । न चाख विधिरुक्तः । अनिषटतवात् । सोऽयं प्रस्र्दप- 
त्वेन निपेधमागूरयति । फरं चात्रानिष्टस्य प्रखानस्ासंविज्ञानपदनि- 
वन्मनमल्न्तपरिदायैलपति पादनम् । इद च ममापि जन्म त्तैवेत्य- 
शीःपरतिपादनेनानिष्टपथैवसायिना व्यजितम् । यथा वा-- 

नो किंचित्कथनीयमलि घुग ्रोढाः परं तादशाः 
पन्थानः कुशा भवन्तु भवतः को माद्रामाग्रहः । 

किं लेतत्कथयामि संततरत्कान्तिच्छिदलास्लया 
सरत॑व्याः लिंशिराः सहंसगतयो गोदावरीवीचयः ॥' 

अत्रानम्रितमपि कान्तभखानं शरदा प्रमुख ॒एवाभ्युषगम्यमानं 

चुर नपे्षलम् । इ हि प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति इति न्यायायदेन यत्र 
भथानतया विवक्ष्यते तदेव तत्न वयपदे्निमिततम् । न त ् जञातिशयवतां शा 
चस्ठुनि युध्यन्ति न छ़॒ सामयिक ध्वनौ" इति नीत्या नान्नि विवादो युक्तः । 
तसमात् 'आक्षिप्यतेऽत्र विधिना न यतो निषेधः खा विधावपि न पयवुयोग- 
इदः । तस्मादनिष्टविधिरेव बिलक्षणल्ानाक्षेपम्यपतितोऽपि ठु भिन्न एव ॥* 
इत्यादि न वाच्यम् । निराकरण मुखेनेति । ृ्तक्रियलात्कान्त्याडमोदन- 
दवारेणेलरथः । भरस्छलदरपतवेनेति खारथवाधात् । आगूरयतीति खातमसमर्थणेन ए 
नल विधिशखेनास्य किमागूरणं खयं निषेध एव क्रियतामिलाराङ्काह--फल- 
मित्यादि । एतेति विधेनषेधागूरकलम् । यथा बेनेनाख लस्ये भुयः 
दर्भितम् । भरमुख प्वेति । न एुनः पर्यवसान इयर्थः । एतदेवोपसंहरविः - 

१. पड क. ९. निर्नयः क. ३. “सिषिवः' ख. ८.यस चले 
वः ख. ५. (च पररिरयः ख. ६ अनुतर" ख. ५.श्रडव्डपलेनेति, क. 
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प्रतीयते, तदायमनिष्टविधिराभासमानमक्षिपाज्ञम् । र्तव्या इत्यनेन 
-गमननिवृचिरवोषोदवलिता । ठसादयमपि प्रकार आक्षेप समानन्या- 
यतयामिनवलेनोक्तः । 

जक्षिपे इ्टनियेषेऽनिष्टविधौ चानुपपयमानलाद्विरद्ललमनुप्रवि- 
म् । एतसरसलावेन विरोधगरभोऽलंकार्गः र॑कियते । तत्रापि विरो- 
भरारंकारलावहयते-- 

विरुद्रामासतवं विरोधः । 
इद जात्यादीनां चरणी पदाथानां प्ले तन्मध्य एव सजातीय 

विजातीयाभ्यां निरोधिभ्यां संबन्धे विरोधः । स॒ च समाधानं विना 
अ्ल्ढो दोषः । सति तँ समाधाने प्रुख एवामासमानलाद्विरोषामासः । 
तत्र जातिविरोधय जात्यादिभिः सह चत्वारो मेदाः । गुणख गुणा- 

तस्मादित्यादिना । अभिनवतवेनेति दण््यायपक्षया । तेन हसौ शया 
श्ीवेचनाक्ेपो यदावीवौदव्मेना । खावस्थं सूचयन्लेवं प्िययातरा निषिध्यते ॥. 
इलुेरसभवतापि व्दयेन ठशचितः । न पुनन्धशटुपडतवतदयाख्येयम्\ 
विषिनियेधाभ्या अतिषेधविध्ुिरकेषः इतीदगेव हि भरभोजयेनेनप्यख लकषम 
कृतम् । इदानी विरोधस्य ल्कणसुपक्रमके-आाक्षेप इत्यादिना । पतत्प- 
स्तावेनेति । विरुदतादपवेशाचुय्येनेख्ः । तजापीति । विरोषगभीखंका- 
पकमेऽषीलय्थः । तावदिलयुपकमे । तत्र दि विरगमलख घान्यम् । तदे, 
बाह--विर्धत्यादि । तन्मध्य पतेति । जालादीनां य॒णादय एव गिजा- 
तीया यगादीनामपि जायादय एव विजातीया भआह्ाः, न पुनरन्ये यख्च्छादय' 
इत्यथः । नु विरोधस्य दोषत्वं वाच्यं ्रलयुताखय कथमलंकारत्वसुच्यत इल्या- 
ब्काद--स चेस्यादि । समगधानमिति । व्तृतपवालोचनालम्यो विरो 
धपरतीयनन्तरभावी , नैतदेवमिति , भरयस्पो वाधः । असुख एवेति न घुनः 

१. षसः ख. २" श्रीयते, क, ३ "तत्तमाधाने ठ" ख. 
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दिभिः सह त्रयः ।, क्रियायाः त्रियाद्र्ाभ्यां सह द्वौ भेदौ । 
ब्रव्यख द्रव्येण संदेकः । तदेवं दश॒विरोधमेदाः । तत्र दिम 
णोदाहरणं यथा-- 

भरिच्छेदातीतः सकल्वचनानामविषयः 
पुनरजन्मन्यसिन्ननुभवपथं यो न गतवान् । 

विवेकपध्वंसादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः कोऽष्यन्तजैडयति च तापं च कुरुते ॥ 

अत्र जडीकरणताप्करणयोः क्रिययोर्विरोधो वस्ुसोन्दर्थेणापाधि- 
पयैवसानेन परिदियते । तथा-- 

“अयं वारामेको निर्य इति रलाकर इति 
शरितोऽाभिस्तृष्णातरकितमनोमिरजैकनिधिः । 

के एवं जानीते निजकरपुरीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापाखति सनिः ॥ 

अत्र जलनिधिः पीत इति द्रवयकरिययोर्विरोधो खनिगतेन महा~ 
भमावत्वेन समाधीयते । एवमन्यदपि जेयम् । 

पर्यवसाने । तेनासुखावगतो विरोधः पर्यवसाने न तथा भररोदमेतीति भावः । एतच 
चेष एव वितत्य प्रतिपादितमितीह न पुनरायस्तम् । एवं च स्यपि ` समाधाने 
दोषामावमात्रमेवासख खरूपं नारानीयम् । अरकारत्वपयवसायिनो विच्छित्ति 
विषोषस्ापि संभवात् नतिशुगेन सह विरोमे क्ते (विरोभोऽन्योन्यवाधनम्, इतिः 
दा तेनव यणसयापि जालया सद. विरोषः षिद्धः । अत् एव युग जाद 
च्रयोभेदाः । एवमन्यत्रापिहेयम् । दिड्ात्रेणेति । अनेनैषां क्ये तथा वैि- 
ज्यामावादनवहकिषयनिता । अत एवासामिरधयते नोदाहताः । अन्यदिति ।. 

१. रोहतीति, ख. २. 'विच्छित्वयिवरेषसयापि' क, -१; धत्नोदाहतम् क. 
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विविक्तविषयतेन चाख ट्टः छेषगर्भ्वे विरोषप्रतिमोखतिदेतुः 
छेष जोद्धटानाम् । ददन्ते ठ संकराठंकारः । यथा--“संनिदि- 
तवाठन्पकार भाखन्ूरतिशच इत्यादौ विरोषिनेदेयोरपि शिष्टे । 
कख तु शिष्टे पतिमपि कर्वम्” इत्यादौ । एकविष्- 
यत्वे चायमिष्यते । विषयभेदे लसंगतिप्रभूतिययते । 

अनेने विरंतनैरलक्ता अपि वैचित्याधायिनो भेदा अजुसरतव्या इलपि सूषि- 
तम् । ठेन भावयोरभावयोमौवाभावयो विदत्नोपनिबन्धे विरोधो हेय इति 
तत्र भावयेर्मन्ृतैनोदाहतम्. । अभावयोस्ठु यथा--त वीक वेपुमती सर- 
साङगयिनकषेष एव पदसदूतमुदनती । मारगाचर्यतिकरकुकितेव चिन्छुः 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्यौ । अग्रामावर्पयोः करिययोर्विरोधः । भावा 
आवयोस्ठ॒ यथानक्ेलायां राजवर्मने शबिदभं ्नाजनमपि दगभेकरमकरोव्, 
चतां जनयलपि पारख वैसुख्यमपुष्णात् , पारसीकरणमप्यारसीकरणं चकार, 
आगधानपि विमागधान्व्यधात्, चोलकान्ता अप्यचोलकान्ताः समपादय् + 
छन्तकासानप्यङुन्तकालसां व निर्ममे शरखेनानव्यदचरतेनानदशयत् । इत्यादि । 
-असापि मतभेदेन शे सह व्यवस्थितिं दर्यिकुमाद--बिविक्तेद्यादि 1 
जडयति च तापं च ङुसते' इदात्राख विषिक्तविषयत्वम् । दीनान्तर इति 
अन्यकृदमिमते । शब्दशात्र संकीणीमात्र वर्ते । तेनात्र संकरेण संकीत्वेन च 
न्वैमभरतवेनाठंकारो विरोधाभास इति व्याख्येयम् । अलंकारकब्देन चात्र विरो- 
धामास एवाभिधीयते ! तसैवेह परस्वतत्वात् । अत्र॒ टि श्षो विरोधोलन्तौ 
दत्वं भजते । तेन विना तखालुत्यानात् । संकरश्च खदेतुबाहन्धसत्ताकयो- 
रख्ररबोभवति । वेन चो यसय देवलं भजते वेन सह तसय संकरो न युकः । 
यद्रस्यति--न च विरोधोसत्तदेतौ शेषस्य विरोधेन सहाङ्ागिसंकरः° इति । 
दवयोरेकलेखनेन -पमिश्रलस्यापि वेचि दशितम् । अस्य॒ च वक्ष्माणादि- 
रोषगभादकारकषय दीयति--यकेत्यादिना । जगीकरगतापकरणयो- 
रवकसयोर्विकारिगततवेनाखेकविषयतवम् । विषयमेद् इति । कायकारणादीना- 

१ 'अनुमन्तन्याः' ख, २. “शिष्ट, क, 
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एवं विरोधमुक्वा विरोधमूला अलंकाराः प्रदर््न्ते । तत्रापि 
कार्यकारणमावमूकत्वे विभावनां तावदाह-- 

कारणाभावे काथखोत्पत्िविभावना । 
इह कारणान्वयव्यतिरेकानुविधानातकारयस्य कारणमन्तरेणासंमवः । 

अन्यथा विरोधो दुष्परिदरः खात् । थदि त॒कयाविद्धज्ा तथा- 
भाव उपनिवध्यते तदा विभावनाख्योऽरंकारः । विशिष्टतया कायैख 
भवनात् । सा च ङ्गिविशिष्करणामाबोपनिवद्धा । परसतुते कारणं 
व्तुतोऽघीति विरोषपरिदारः । कारणाभावेन वोर्करान्त्ाह्रुता 

मेकविषयत्वोपपत्तावपि मिन्रदेशत्वायुपनिवन्धनात् । तावदिति ब्रथमम् । कार- 
णाभावे कारयोतप्तेरन्तं विरुदत्ात् । आहेति । कारणाभाव इत्यादिना ॥ 
तवर तावत्कायैस कारणपरतन्रता दश्यति--इेत्यादिना । यदुक्तम्-्ो 
दयेन विना नास्ति यश्च सति विकथा । तदेव कारणं तख नान्यतकारण- 
सुच्ये ॥* इति । अन्यथेति । यदि कारणं विनापि कार्यस्य संभव उपनिव- 
ध्यत इत्यथैः । ननु यदवे तत्कथं कारणाभावे कारयोतपत्तिरूपा विभावना भवती-> 
लाशश्चाह--यदि त्वित्यादि । तथाभाव इति कारणाभावे कार्योत्पत्तिः ।. 
अत एव कार्यस्य विदिष्टतवम् । सेति । यया भङ्गया कारणं विनापि कारयसंवः 
उपनिवध्यत शर्थः । विशिष्टेति मसिद्म् । विरोधपरिद्टार इति| भग्र, 
सिद्धस्य कारणान्तरस्य अस्तुतत्वात् । नु ययेवं तत्कथमयं बिरोष॒एव न भव्- 
ती्याशश्राह--कारणेत्यादि । वेनेति कार्येण । यदुक्तम्-+कारणस् निषे, 
घेन वाभ्यमानः फलोदयः । विभावनायामामाति विरोधोऽन्योन्यवाधनम् ॥ 
तो दूरविभेदोऽखया विरोधेन व्यवस्थितः!" इति । एतदेव परसङादिशेषोकेर- 

९ ववा, क. २, "वाद ख ३. “कएणामबो माककामोपनितनय क 
४, ह ख. ५. “षते भिया" ख. ९. "न्यः" क. ५..ब द रोष 
खयादिमेदेन' क. ^ 
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कार्यमेव वध्यमानत्वेन प्रतीयते, न तु तेन कारणामाव इयन्योन्य- 
वाघकानुप्राणिताद्विरोधालंकारद्धेदः । एवं विदेषोक्तौ कार्याभावेन 
कारणसत्ताया एव वाध्यमानतुन्ेयम् । येन सापि विरोधाद्धिना 
खात् । इह च रक्षणे यथ्प्यन्येः कारणपदसखाने त्रियाग्रहणं छृतं 
तथापीह कारणपदमेव विदितम् । नदि सवैः क्रियाफर्मेव कारथमभ्यु- 
पगम्यते । वैयाकरणेरेव तथाभ्युपगमात् । अतो विशेषमनपेक्ष्य 
सामान्येन कारणपद्मेवेद निविष्टम् । यंथा-- 

“असंभृतं मण्डनमङ्गयष्ेनासवाख्यं करणं मदख । 
कामस पुष्पव्यतिरिक्तभसखं बाद्वात्रं साथ वयः प्रपेदे ॥ 

अत्र द्वितीये पादे मदस्य प्रसिद्धं यदासवास्यं करणं तदमावेऽपि 

स्याद--एवमित्यादि । ठेखककल्मितश्वायमपपाठः । तथा दि--्टरतापि 
सलं यख शयादौ बलादरणेन कार्यमातेन तचरणल्पं कारणं न बाधयते जपि दु 
सपि तलुदरणाख्ये सामध्ये कथं न वलं हतमिति कार्यामावसयैव वाध्यत्वेन 
तीतः \ तस्माद् “एवं विशेषोक्तौ कारणसत्तया कार्यामावसयैव बाध्यमानत्वसुने- 
यम्” इति पाठो शर्मः 1 हैतदेव राजानकतिरकेनप्युकतम्--कारणसामग्यमिह 
बापघतेनव तीयते काया सतति बा्तवेन इति । अन्यह्य गरायलन्म- 
्ाुवयैव । तदुक्तसमानन्यायोऽस्ाभिः पाठे लक्षितः । येनेति 1 एकयैव 
बाध्यत्वेन तीतेः । नज च “क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि यतफरस् बिरभावनम् । हेया 
भावना" इत्यादिनोद्धटादिभिरेतहक्षणे क्रियाग्रहणं कृतमिति कथमिह तदुढङ्ग- 
नेन कारणमहणं ृतमिलयशङ्ञाद--इेत्यादि 1 सरिति बौद्धादिभिः । अत 
इति । वैयाकरणैरेव क्रियाफलस्य कारयसभ्युपगमाव् । सामान्येनेति । 
सर्ववादिसाधारणतयेख्ः । स्ैवादिसाधारणोऽयं भरन्थः । द्वितीय इति । 

१. (तदोदादरमन्, ख. २. सतवायाः' ख, ३. "तच्च" क, ४ (विभा 
वनाः क. 
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योवनहेत॒कत्वेनोपनिन्थः कृतः । मदस्य च द्वैविध्येऽप्यभेदाध्यवसा- 
यदेकलमतिशयोक्त्या । सा चाखामव्यमिचारिणीति न तद्ववेनासा 
उत्थानम् , अपि तु तदनुप्ाणिततेन। इयं च निरोपोक्तिवदटुक्तानुक्त- 
निमित्मेदाद्विेव । तत्रोक्तनिमित्तोदाहता । अनुक्तनिमित्ता यथा-- 

` “अङ्गटेखामकारमीरसमारम्भनपिज्ञराम् । 
अनलक्तकताम्रामामेष्ठकेलां च विभ्रतीम् ॥ 

त्र सहजल्वं निमित्तं गस्यमानम् । असंश्रतं मण्डनमिति, का~ 
मस पुष्पव्यतिरिक्तमसख्रमिति च । अत्र विवदन्ते--इयमेव विमाव- 
नेति केचित् । संमरणस पुष्पाणां च मण्डनमलतं प्त्यङ्ारणत्वादवा्मात्र 

अन्यपादयोर्मं॑विमाबनेलैथः । यौवनहेतुकत्वेनेति । समाधानायाप्रसिद्धं 
ऋारणमाभ्नितयेखर्ः । अन्यथा हि विरोधपरिहारो न स्यात् । नज चासवजनितो- 
न्य एव सदो योवनदेठकशवान्य एवेलत्र योवनटेठक एव विवित इति कं 
कारणामावे का्यसयोत्पत्िरित्ााकाह-मदयस्येत्यादि । दैविष्य इति सैन्य 
दर्पे । सेखतिदायोकिः । अव्यभिचारिणीति ॥ जतिकागोकषि विनास्य 
अलुत्ानात् । अत एवेयमतिशयोक्लनुपाणतैव भवतीति विदम् । तदेवाद-- 
 तदुधाणितत्वेनेति । यदुक्मन्यन्नापि--आच्छतिदयोकतिश्च सर्वत्रैव 
विभावना इति । "नित्पादानसंमारममिन्तावेव तन्वते । जगचित्रं नमस्मै 
ऋला्टाप्याय श्चन ॥” इत्र त॒ जगत उपादानादिविरेगैव भगवत्का्यस् 
बाखनत्वादविभावनैव नास्तीति कसातिशयोकनु्ाणितलं सयात् । एवम्“ 
अस्मंणञ ऋदी वावि करण अ युगाण विण्णाणं । एमे अ तह वि कस्स 
विक वि जणो बहो दोह ॥” इत्यादावपि ज्ञेयम् । अतश कचिच्चुदखापि 
संमवात्सर्त्रास्यातिदायोक्नुमाणितत्वमिति न वाच्यमिति यदुक्तं तदयुक्तम् ॥ 
विशोषोक्तिवदिति । विशेषोक्तौ ्ाच्यैययोक्मिव्य्ः । अव्र चाय उदाहरणे 
द्वितीयपादं एव विभावना व्याख्येया न पुनरनयैयैयोकषमिलाद--अ संशमन 
त्यादि । केचिदिति विवदन्त इति 1 कारणत्वादिति । शरणाः 

१. “उत्यापनं' क. २* शति मावः' ख. ३. ग ज' क. ४. सनाद 
मण्डनः" ख. 
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मेतत् । एकरुणहानौ विरोषोक्तिरित्यनये । रूपकमेवाभिरोपितैः 
शिष्यमिति त्वपरे । आरोप्यमाणख प्रहृते संमवासरिणाम इत्य- 
द्तनाः | 

विभावनां रक्षविसवा तद्विषयैयलसूपां विशेषोक्ति रक्षयति- 
कारणसामप्े कार्यालुत्पत्तितरेपोक्तिः । 

इह समग्राणि कारणानि नियमेन कार्घुत्पादयन्तीति भरसिद्धम् । 
न्यथा समग्रलसैवामावमसङ्गात् । 

यतु सत्यपि साम्ये न जनयति कार्थ सा कंचिद्वरेषममिव्यङ् 

दिद मण्डनादेः खरूपम् । येनं तदोवरान्यः कोऽटंकार इटाशङ्खाह--पकेः 
व्यादि । अन्य इति वामनीयाः । अपर इलयोदधटाः । ठृतीयसतु पको न श्रायः । 
छेवकपरिकस्पितत्वात् । तथाह्ारोप्यमागख यकृते सभव शति न परिणामलक्ष- 
णम् । ओरोप्यमाणख परकृत उपयोग इति तद्य र्षिततवात् । संमवोपयोगयो्च 
नैकत्वम् । भित्वा । अन्थङृतापि सादिनीमांसायमेतच्छोकवितौ पक्ष्यः 
मेवम् । ठेलकैश्वास अन्धस्य प्रतिपदमेव विपयांसः कृतः । तथा चात्ैवासंः 
खेतमिदयादिको भन्थस्तदुमाणितत्वेनेखस्य पश्चादुपपन्नोऽपि गम्यमानमिलस्य 
पथा्टिितः । एतथ न तथा दूषणमिलसमाभिरययास्थित एव ग्रन्थो व्याख्यातः ! 
तद्िपर्ययेति । कारणसामम्ये कायालुतादात् । तामेवाह--कारणेत्यादि ! 
समम्ाणीति नावश्यं कारणानि का्वन्ति मवन्तीति न्यायादसममाणां नः 
कर्मजनकत्वं न स्वादिति भावः। अत ॒एवाव्यमिचारायाह-- नियमेनेति । 
अन्वयेति यदा कारणानि कार्यं नोत्पादयन्ति । एवं नैकं किंचन जनकं सामग्रीं 
वै जनिकेति नीलया समभराणां कारणानां कार्ेजनकल्वं भवलि तातप्या्ः॥ 
यदा त्ेतदिपय उप्रनिवभ्यवे तदा; विरेषोकिमवतीाद--यस्ित्यादि । 
अत्र च वस्तुतो निमिततमतीति बिरोषपरिहारः । तदधलुकमेवाखा भेदनिरदेशाः 

१. शनासेप्यमागख' ख. 
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भ्दुज्यमाना विशेषोक्तिः । सा च द्विविधा--उक्तनिमित्तागुक्तनिमित्त 
च । अचिन्त्यनिमिता लनुक्तनिमितेव । जलुक्तसख च विन्त्याचिन्यय- 
खेन द्वैविध्यात् । क्रमेण यथा-- 

कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने । 
नमोऽस्वारवीयौय तलै कुघुमधन्वने ॥ 

“आहूतोऽपि सहायेरेमीतयु्वा विथुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः संकोचं नैव रिथिरुयति ॥' 

“स एकल्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुषः 1 
हरतापि तनुँ यख शेमुना न हृतं बकम् ॥' 

अत्र सत्यपि दाहरक्षगेऽविकटे कारणेऽशक्ततवास्यय का्ैसयान्- 
सिः शकतिसरूपेणाविरुद्धन धमेणोपनिवद्धा । अवार्ैवीयैलं चात्रो- 
क्निमि्म् । तथाहानादयः संकोचरिथिठीकारदेतव इति तेषु 
सत्वपि तस्यानुत्पत्तौ म्रियतमाखसमागमाघनुकतं सचिन्तं निमिम् । 
तथा तनुहरणकारणे सत्यपि वरुह्रणसख कार्यखानुखततौ निमिमनु- 
क्तमप्यचिन्त्यमेव, प्रतीत्यगोचरत्वात् । कार्यानुखपिश्वात्र कचित्काय. 
विरोषोतप्या निवध्यते । एवं विभावनायामपि कारणामावः कारण- 
विरुद्रषखेन कचिसतिपायते । तथा च सति, 

यः कौमारहरः स एव दि वरा एव चेतषपा- 
से चोन्मीलितिमार्तीदठरमयः प्रौढः कदम्बानिसः 1 

माह--सा चेत्यादि 1 अचिन्येलुत्तानाशयैः । वस्तुतस्तु संभवलेव । अन्यथा 
ध्या विरोषो दुषपरिदा्ः` सयात् । अविकल इति । समत्र विरुदधधरमव 
षक्यशक्सयोविरोधात् । असाच का्ानतपत्तेविच्छि्यन्तरेण ` धन्धे 
माह--कायेस्यादि । यया कर्पूर इवेलादौ ! एवमिति 1 यथेव कयीद- 
सिर्विददसुखेनोपनिबध्यत इयर्थः । त॒था च. सत्तीतिः। षोरपनयोविसद- 

११अ०घ५ 
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सा चेवासि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीटाषिवौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥' 

इत्र विभावनाविशेषो्योः संदेदसंकरः । तथा बुकण्डाकारर 
विरुद्धं यः क्रौमारदर इत्यादि . निबद्धमिति निमावना । तथा यः 
कौमारहर इत्यादेः कारणस कायं विरुद्र॑ चेतः सयुकण्ठत इलयु- 
कण्ठास्यं निबद्धमिति विदोषोक्तिः । विरु्सखेनोपनिबन्पात्केवल- 
स्पष्टत्वम् । साघ्कवाधकपरमाणामावाचात् संदेदसंकरः । 
आतु “एकरुणहानिकल्यनायां साम्यदार्॒॑विदेवोक्तिः इति 

बिरेषोकतिरटकिता सासिन्दने रूपकमेद एवेति एथ् न वाच्या । 
अतिदायोक्तौ रक्षितायामपि कथिलमभेदः का्कारणमावपरला- 

बेनेदोच्यते-- 

सखेन कार्यकारणभावोपनिवन्धे सतीर्थः । उककष्ठायाः कारणं कौमारहरवराः 
संनिधानम् । तस्य बिरुदं तत्संनिधानम् । तेन कौमारहरवरायसंनिषानरूपं 
कारणं विनापयुक्ष्ठाया उत्पाद इति विभावना । तथा कौमारहरवरादिसंनिधान्- 
पय कारणस्य कार्यमतत्कण्ठा, तस्याश्च विरुदयोत्कण्ठा । तेन सपि कौमारह- 
ररादिस॑निधानरूपे कारणे संमप्रे कायैसयलुकषठारूपस्यामाव इति विरोषोक्तिः । 
अस्पषटत्वमिति । का्मकारणयोः सादानध्यतवेनामतीतेः । ननु चात्रानयोः 
किमिति संदेद एकपक्षाधय एव क्रियतामिदयाश्षाह--साधकेत्यादि । नव 
शूं हि नाम पुरयसयासिंदांसनं राज्यम्" इत्यादौ वामनेन या बिकेषोकषिक्ता 
सा कं नोच्यत इयराक्नाद्--या त्वित्यादि । एवमनयैव दशा एकयुणहा- 
नयुपचयादिकल्पनायां सम्यदादं विशेष इति लकितो बिरेषाठंकारोऽप्यसिन्दरैने 
रूपकमेद एवेति न धरयग्ाच्यः \ मस्ावेना ययेन । अत एवेयन्तः काकार; 
गमावायाः ितिविेषाः संभवतीति यपवमात्रं दर्शि सैनरासा वच- 
नम् 1 एतच -अनयकृतेवोक.} अकारपबकमप्यातका्कारणमावेन यः गरकारः 
स कार्कारणता्यांकारसतावे अपेया क्षयिष्यत इलुच्यत इति न घन 

१" “्वु' ख, २. (इनरिदास्य" ख. ; ~ ८ 
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कायकारणयोः समकारते पौरमापथेविपर्यैये चातिशयोक्तिः 
इह नियतपू्कारुभावि कारणं नियतपशचाकारमानि.च कायै" 

मिति कार्यकारणयोशक्षणं सिद्धम् `। . यदा तु॒विरेषपरतिपादनायः 
तयोरेतद्रपापगमः क्रियते . तदातिरयोक्तिः । पएतद्रपापगमशच ` काठ 
साम्यनिबन्धनः काडविपयौसनिवन्धनश्चेति द्विषाभवन्नतिदायोक्तिमपि 
दैवे खापयति । कमेण यथा-- 

“परयलसूद्वतसान्रविसयरपमरोुहनीरोत्पलं 
मूपालेषु तवात्र सूकषमनिरिते निसिशाधाराध्वनि । 

कीत्यां च द्विषतः श्या च युगपदराजन्यचरूडामणे 
देानिगमनमरवेशनिषिना पञ्येन्दनारं इतम् ॥ 
पथि पथि श॒क्चचरूचाल्राभाङ्कराणां 

दिशि दिशि पवमानो वीरुषां लासकश्च । 
नरि नरि किरति द्राक्सायकानपष्पषन्वा 

पुरि पुरि च निद्रता मानिनीमानचचौ ॥ 
पूर्वत्र परोदोक्तिनिर्मितेऽये शवुश्ीमवेशः ` कीतिनिगैमनस्य देु- 

रिति भिन्नकार्योस्तुल्यकार्त्वं निबद्धम् । उत्तर च माननिवृत्तिः 
सर्दारमकिरणका्ेत तैयोसतल्यलेनोपपन पौवापय व्यत्येन निरव 
एमियतिरयोक्तिः । कार्यख चा्ैमावार्यो विरोषः प्रतिपाद्यते | ` 

तयोस्तु भिन्रदेशतेऽपंगतिः । 

र्णायते 1 पूव्रैवाख निरणीतत्वाव् : तमेवाद--कोयैकारणयोरित्यादि † 
उभयत्रापि नियतराच्द एतदन्यभिचारददीनात् । एतद्रूपापगम इति । काकार, 
णयोः सामानयेिपयासाम्यासुपनिबन्धनात् । ओओढोक्तिनिरमित इति. रति 
शियरवसतुतो निगैमनपरवेशासंभवात् .। ̀  मतिपायत इति भयोजनत्वादः१ कथो 

^ “कलवाः ख २ “तवोरपप् पवपेण निदि, क, ५२मरिला्गोः क 
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तयोरिति कायकारणयोः । यदेखमेव कारणं तदेशमेव कार्थ 
इष्टम् । नहि महानसखो वदः पवैतदेदखं धूमं जनयति । यदा 
लम्यदेशसं कारणमन्यदेशाखयं च कार्यसुपनिबध्यते, तदोचितसंगति 
निृतरसंगत्यास्योऽकंकारः । स च विरुदवकार्यकारणमावमरलावादिद 
रक्षते । यथा-- 

श्रायः पथ्यपराश्युखा विषयिणो भूषा भवन्त्यात्मना 
निरदोषान्सचिवान्भजत्यतिमहष्ठोकापवाद्वरः । 

वन्द्याः छष्यगुणास एव विपिने संतोषमाजः परं 
बाह्लोऽयं वरमेव सेवकजनो बिक्सर्वथा म्रिणः ॥' 

अत्र पथ्यपराखुलत्वमुपाटम्मज्वरविष्यतलख मिनरदेशदेतुरित्य- 
संगतिः । एवम्-- 

शसा बाला वयमप्रगद्मवचसः सा खरी वयं कातराः 
सा पीनोतिमसयोधरभरं पतते सखेदा वयम् । 

_ सा. हान्ता जघनखटेन गुरुणा गनं न शक्ता वयं 
वेषैरयसमाभितेरपयवो जाताः ख इलयद्ुतम् ॥' 

इतर हेयम् । अंतर बार्यनिमिततमप्रगदमवचनत्वमन्यदन्यच सर 
निमित्तकमित्यनयोरभेदाध्यवसायः । एवमन्यत्र जेयम् । 

हित्यादि । एतदेव वयतिरेकसुखेनापि ददैयति--नदीत्यादिना । उचित- 
। एकदेशयोरपि काैकारणयोरमजदेशत्वेनोपनिबन्धः 

जात जत एवःच तयोरमिजदेशतनादियं विषयभेदेन भवतीखेकविषयाद्रिरोषादख 
भेदः 1 इ कयते शतिः ससय अभि आरणयोभिलदेशतवेन बिरोधगमै" 
त्वाद् । अभेदाभ्यवसपय दति 1 : सनेनातिरयोकिरसखा अप्यनु्राणकत्म 

: १, पयं च' स, २. “समाभयैः. क, २: अत्र-केयम्) ख-पलके नाखि, 

#, 
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विह्पकार्याऽनरथयोरूसतिविह्पसंषटना च चिपमम् । 
विरोषपरलवेनेह रक्षणम् । तत्र कारणगुणप्रक्रमेण कारयुत्ययत 

इति प्रसिद्धौ यद्विरूपं का्थयुसयमानं इयते तदेफं विषमम्। तथा 
चिद साधयितुसुयतस् न केबलं त्याथसयामतिरम्भो यावदनयैमा" 
पिरपाति द्वितीयं निषमम्। भयन्ताननुरूपसंघटनयोर्विरूपयोश्च संघ" 
टनं तृतीयं विषमम् । अनवुरूपसंसर्गो हि विषमम् । क्रमेण यथा-- 

स्यः करसर्॑मवाप्य चित्रं रे रणे यस्य हृपाणेखा । 
तमार्नीख शरदिन्ुपाण्ड यशलिरोकामरणं प्रसूते ॥' 

कटाकषिता 1 अन्यया हि विरोधो दुष्परिहरः सात् । एव्र पथ्यज्वरशब्दयोरति- 
शयोक्विरातमनापालनचुक्तिसंतापवाचकलं द्यम् 1 अन्येति कातरतवाकौ 
विरपेत्यादि 1 इषेति । अखा अप्यनुसूपरंसरगेण विरोर्धगमैतवीतेः। विरू 
पमिति । कारणापेक्षया बिजातीयतेनातदचत्वाव् । यदपि “गोमयादृथिको- 
सप्तिः" इतिवत्कायकारणयोवास्ववं बिरूपतवं संभवति, तथापीह कविभ्रविमानिदे- 
तितमेव तदराह्म् । तेन श्ाक्षाफानि शिखरेषु शिटोयानां पीयूषसाररसनिमै- 
रयमैवन्ति । मिष्व्पत्कठिनिकायनिगूढः्'्ाटकानि पुनरम्भसि संभवन्ति भ" 
यादौ विषमं न वाच्यम् । ददश एव बर्थेकारणभावस्य बस्ठुतः शमवादर+ 
सेवि सपधयिदुमिषटस । अथ्रतिम्भ इति । अविदधिरिति यावद् + . असु 
ज्वेति । र केवलं तयोः सयं विरूपं यत्तरसंषटनाया अप्यनडुरपतवमितयव 
तपम । एकमितायभिदघता मन्बङृता विर्गमाणां मि्लमु्म्, न अकार 
अकारित्वम् । सामान्यक्षणस्पासंभवाद. + एवमेव पुनरे कस्पादभिभानमि्पः 

अक्ञाद--अनयुरूपेत्यवदि । यकिबिसुनरसमदेनविरूढमन्यैरधिकडुक ठि 

"लष क, २. संघटना ख. २. “अनलुरूपेलादि 
पविूपतागमेलावः क, ५. “रे क-ख, ९ “नमिः क, -9.-गदतीद 

ख, <. भ्विषयनां ख. ~ 
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(तीर्थान्तरेषु मलपङ्कवतीर्विंहाय 
दिव्याृ्नुभृतः सदसा कमन्ते । 

वाराणसि लि तु युक्तकलेवराणां 
लाभोऽस्ठ॒ मूर्मपि यालयपुनमेवाय ॥ 

“अरण्यानी केयं शृतकनकतुत्रः क स यगः 
क मुक्ताहारोऽयं क च स पतगः फेयमवरा । 

क ततकन्यारतं रुरितमहिम्ः कं च वयं 
खमाङ्कतं धाता निथृतनितं कंन्दक्यति ॥ 

जत्र कृष्णवर्णाच्छुदछव्ोत्पततिः कलेवरात्यन्तापहाररछषणानर्थोन्त- 
रोलतिरिति, अव्यन्ताननुरूपाणां चारण्यान्यादीनां परस्परं 'सेषटने 
कमेण मन्तव्यम् । केवरुमनर्थोसतिरत्र व्याजस्त॒तिपरयवसायिनीति 
शद्ोदादरणनैप्यू्म् ।. यथा-- 

, . : (रिभ ममांती इमारिथं अत्णोतए दिजथं । 
~:..  अव्योहयहस्स कर् मूलामो* विदा जागा ॥' 
ते ततरोदाहायम् 
हासोमिर्वथावसतुन्धा्थमात्रव्याख्याननिरवादसमुतखकमानसत्वान निराकृतमिति 
नः तदेव सिदानतीकर्यम् । तख यडिरितिष्यमाणत्वात् । इद् हि ययारक्य- 
खाकमाप्रदभवत्तपररीयदूषणोद्धारमात्रभेव विवदितम् । यथोपयोगं पुनस्तनिरा- 
करणमपि कृतं करिष्यते च । अत्र शु्ृष्णवणतवं कार्यकारणातमकविषयद्वः 
तत्वेन स्थितमिलस्य भिज्विषयतवदेकविषयादविरोधद्धेदो हेयः -1 एवमन्यः 
यम् 1: अरपान्यादीनामनचरपमन्ोन्र्ेटनं बाखवमिुददरणान्तर- 
गोदा । यथा--'िरीषादपि गृङ्गी केयमायतलोचना । अयं छ च ककू 
छम्नकर्शो मदनानलः: ए"  अ्रानुदस्पयोस्तन्वीमदनानख्योः संघटनम् । 
भरेति वीर्ान्तरे्वयदि 1 यं विषममेव न॑ सात् । तत्तु बथा-- 

* 'पठवयति' ख. २" “नं, क, २, “म्बम्, क» ४. ख. 
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तद्विपर्ययः समम् । ५ € 
विषमैषम्या दिह प्रावः । यपि. विषमख भेदत्रयमुक्तं, तथापि 

तच्छब्देन संमवादन््यो भदः परं प्यते । पूरवभेदद्यविपयैयस्ान- 
संकारलात् । जनयभेदविपर्ययस्तु चारुतास्समाख्योऽरंकारः ॥ स 
चामिरूपानमिर्पविषयत्वेन द्विविधः । जायो यथा-- 

'लमेवंसोन्द्यां स च रुचिरतायाः परिचितः 
, कलानां सीमान्तं परमिह युवामेव भजथः । 
अबि दवं दिष्ठा तदिद् खमे संवदति बा- 

मतः शेषं यत्साजितमिह तदानीं गुणितया ॥ 

जत्रामिरूपरैव' नायकटुगरुसोचितं संघटनमाशंसितम् । द्वितीयो 
यथा-- 

चित्रं चित्रं वत वत महञचत्रमेतद्विचित्र 

` जातो दैवादुचितस्चनासंविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां प्रिणतफर्फीतिरालादनीया 

यंचतस्याः. कवरुनकसाकोविदः काकलोकः ॥ 

भयो हठं भिनिषेद्धुसुदस्वः खशरुवा भ्रियतमस्य कटाक्षः । स प्रतोदं इव तस्यं 
विेषातररकः किमपि दन्त बभूव _॥ अत्र कटाक्षख, दठनिषेषायोद्सस्य न 
केवरं तदपिदिर्ावततखैवाद्यन्तं स भेरको जात इत्यनर्ोतप्तिः 1 तद्धिपययेः 
व्यादि 1 संभवादिखलंकारत्वसख । अनटंकारत्वा दिति । कारणात्कर्थतपत्तः 
वैस्ुसाधनोयतख तत्द्धे . वासतवतवात् ! ययेवं तत्सरूपसेषटनापि कुत 

युति त॑स्य अपि कथमलेकारत्वमिलार्याट--अन्येतयादि । बाः 
दिखलंकारतेपयैवसायिनः 1 जंभिमांनरूपेति । शोमनाोभनंविषयत्वने 
सरथः । भय इलमिरूपविषयः । दवितीय दनमिस्पविषयः,॥ ओीद्यादिसौः 
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खत्रानमिरूपाणां निम्बानां काकानां च समागम याशच॑सितः । 
जनुरूप्यातसममलव्यपदेशाः । 

विरोषमूं विचित्रं रक्षयति-- 
खविपरीतफलनिष्पत्तये प्रयतो विचित्रम् । 
यख हतोयेकरे तैस यदा तद्विपरीतं भवति तदा तद्विपरीतफ- 

ङनिष्पत्यथै कखचिसयल उत्साहो विचित्रारंकारः । आश्व्पती- 
तिदेुत्वात् । न चायं परथमो विषमाटंकारमरकारः । खनिषेधयुखेन 
वैपरीत्यमतीतेः । विपरीतमतीत्या ल॒ खनिभेधल्तस विषयः । यथा-- 
श्वमारनीला शरदिनदुपाण्ड यशलिलोकाभरणं प्रसूते इत्यादि । शह 
तन्या भीतिः । यथा-- 

धं सुचद अहरो अण्णंतो वर्ह् पेक्लिखं द्री । 
षदिदुं विहडंति सुआ रभ सुरअम्मि वीसामो ॥ 

अत्र मोचनवन॒विषटनविश्रमाणां यथाक्रमं अदणमरे्षणषटनरंम- 
णानि विपरीतफलानि प्रयत्रविषयत्वेन निबद्धानि । यथा वा-- 

विदाङ्कणात्। खविपरीतेत्यादि 1 एतदेव व्याच्े--यय्येत्यादिना ! 
यदिति भसिदधम् 1 फलमिति कार्यम् । केति हेतोः 1 तदिति कार्यम् । ्रय- 
र्य कायोदिमेदेऽपि न वैचित्यमिति तदिद नोप । एवं यस यत्रय तस्य 
तावत्तद्विपरीतं न भवति । यदि च त्त्वं सया्त्िष्यतयरयं च यदि कस्यचित्मयजः 
्ा्तदायमलंकार इलत् तात्पर्यम् । न चैतदिरूपकार्योलयततः किं न मिषममेव 
भबीयासङ्ाट्--न चायमित्यादि । ठसयेति विषमस्य । व 
गतमिति विशतमतीतिबदितलोपपत इति हतर अतीतः । अनपि विरैरीतमतीतिबलदेतजनोपपदत इति हात्र अतीतिः । अन्यं 

9, (शचुरूपत्वद्, क-ख, . २» “तसः क-दुलके नास्ति. २, "तदा विचि, 

कारः क. ` ४ सपदेऽमो्ो बकति भशिं दष्टः । षयं विषते 
जनौ रताय रेषु विभमः ॥' इति च्छामा. ५. "मरणानि ख, ६. "यसेति, क, 
७, शमिपरीप्रतीतेः । यथपि मिषमे विरूपः ख, 

~+ 
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उक्ते नमति भरं प्रसगृहा्द्रष्ं बहिस्तिष्ठति 
सद्रब्यव्ययमातनोति जडधीरागामिवित्ताशया । 

भाणान्माणितुमेव युशचति रणे हात भोगेच्छया 
सर्व तद्विपरीतमेव कुरूते तृष्णान्धदक्सेवकः ॥ 

अत्र विपरीततफषनिष्यादनपरयलः सुज्ञानः । 
आशयाश्रयिणोरानुरूप्यमधिकम् । 
विरोधप्रसावादिह निर्देशः । अनानुरूप्यख विरोधोत्थापकलवात् १ 

तचानानुरूप्यमाश्रयस वेगुल्येऽप्याध्रितख परिमितताद्वा मवति यद्वा 
भितस्य वैपल्येऽप्याश्रयस्य परिमितव्वाद्वा स्यात् । क्रमेण षथ-- 

श्वो कचिदाधिता पवितं पातारमत्र कचि- 
त्ाप्यत्रैव धराधराधरजलाधारावथिर्तंते । 

स्फीतस्फीतमहो नमः कियदिदं यस्ेत्यमेवंविभै- 
दरे पूरणमस्ठुशू्यमिति यन्नामापि नासं गतम् ॥ 

नेषेषवलदिपरीलभयल इति । थयपि विषमे विरूपस्य कायस्य खयमेवोत्यतनि- 
ट् च तन्नित्तये भयन् इति स्थितोऽप्यनयोः स्फुटो भेदस्तथापि अन्यता 
वि्ञेषपरिपोषायेव सूमेलिकागम्यो मेदोऽयसुक्तः 1 मोचैनस्ामरहणं सवं फा ३ 
श्हणे -घुनः कं भवतीव्यायुख एवोदित्वेनात्र निषेषप्रतीतिः 1 श्नन्तरे 
च तभिमितता वैपरीसम्रतीतिः 1 अत एव विषमाद्ख मेदः । खुकषान इति १ 
पवीयुकटैवागगततवातपनरुदादरणमस्य वके आचुयेदरना्म् । एतद्धि मन्यते 
-बाभिनवतवेनचम् । आश्रयेत्यादि । इहेति विनितरानन्तरम् ॥ न्वनवुपमो 
संबटने बिषममुक्तमितयाभयाभ्ग्िणोसस्वे कथमरंकारान्तरत्ुच्यत इयाशङका> 
गौकरेणैतदगचट--तथवस्यादिना 1 आश्रयसेत्याधारस्य। आभितसेदकेयः 
खय । अनेनैव चास्य भेददवयमप्युक्तम्। एवं च परिमिततापरिमितलवयोः सषेकला+ 

` २, 'पि-दिमचये, शत क्ले गसि. २, मामः सुनः” ख, 
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दोवण्डशचितचन््ररेखरपनरण्डकमज्ञोयत- 
कारध्वनिरार्यैवाक्चरितप्रलावनाडिण्डिमः । 

दराकपयोसकपारपंुटमित्रह्मण्डमाण्डोद्र- 
आम्बलिष्डितचण्डिमां कथमहो नाव्रापि विश्राम्यति ॥' 

पूर्वतर नमस आश्रय वेपुचयेऽप्यश्रितानां युपृतीनां पारिभिलयं 
चारतवेठुः । उतरत्र तु ठंकारध्वनेरभ्रितस् महसवेऽपर बरहमण्डसा- 
श्रवस सोकत्वम् । 

, परस्परं क्रियाजननेऽन्ोन्यम् । 
इहापि विरोषपरसाव एव निरदेशकारणम् । परस्परजननस्य विरः 

लात् । क्रियाद्वारकं यत्र पैरस्परोयादकलवं, न खरूपनिवन्धनं, ख- 

तथामिधवस्ठदयसंघटनयैव तदवगमनपिदिरियन्राधाराधेययोः संघरनेनैवानुर- 
पलममम्यते । विषमे चानन्ाे्त्यन खत एवानुरपयोः संपरनमितयनयोमे- 
हान्भेद् इत्र पिण्डार्थः 1 इत्यम्--“आधाराधेययोयतर संसर्गः खादिरूपयोः \ 
स स्फुटो विषमो वाच्यमधिकं नाधिकं ततः ॥ इति न वाच्यम् 1 तचरा्रयाश्र- 
विणो: कतरिभतिमाकस्पितमेव ग्राह्यम् न पुनवासवम् । तेन चाखूाभतीतेः 1 
वेन नमो चती चान्यो्ायेशाया वैल्य परिभ च वासतवमेनेखु- 
दादरणमेतव् । तदुदाहरणान्तसमन्वेष्यम् । तन्तु यथा--रणरणञयुणिअमुज. 
त्णम्मि तण समुदगदिरम्म । मेर्मडवच्छसः तुज हिअए कहं ण ठाई ॥ 
अत्र हदयस्य मद्व तन्व्या तचुत्वमिलयाधाराधेययोरनलुरूप्बम् । परस्पर- 
मिस्यादि । नु यदि परस्परजननस्य बिददधलं तत्कयमखालंकारत्वमिलयाशः 
काद~-क्रियेत्यादि । कराशब्देनत्र घर्मो ल्षयते । जन्यथा--श्रकाराः 
कोऽपि कैासरेलपूभैनदुविम्ययोः । उदियाय वैदान्योन्यपट्तवजननेकमात् ॥ 
इतादौ ग॒णालकपट्लमुखेन परस्रजननेऽध्यनयिः साद् । परस्परोत्पाद्- 
कत्वमिति 1 परसरेनिषदकेतमिखः । एवं चानेन_जननस् क्रियासामा- 

१ विर्दश्रखलाद्' क. २, "परस्रोप्पादकलं २..दा' क. 
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रूपस्य तथातवोक्तिविरोधात् तत्रान्योन्यार्योऽलंकारः.। यथा--- 
कण्ठ तस्याः सननन्धुरख सुक्ताकलापख च निलरुख । 
“अन्योत्यशोभाजननाद्भमूव साधारणो मूषणमूष्य्मावंः 1]? 
खत्र सोमक्रियायुखकं परस्परजननम् । 

् अनाधारमाभेयमेकमनेकगोचरमशक्यवत्वन्तरकरणं वि~ 
४ 
इहाधारमन्तरेणाघेयं न वर्तत इति सितावपि यस्त्परिदारेणये- 

य्योपनिवन्धः स एको विरोषः। यचैकं वस्तु परिमितं युगपदनेक- 
बार्तमानं क्रियते स द्वितीयो विशेषः । यच रकिंबिदारममाणस्ासं- 
भाव्यवस्न्तर्करणं स चृतीयो विशेषः । आजुलप्यपरिदाररूपविरोषु> 
अलावादिहोक्तिः । करमेण यथा-- 

न्यात्मककारणाथेतव दितम् । तेन--शरियतमहदयं बिवेका तन्वी परयुवंतिभ्स 
रापसारणाय । अति्भगतया हरन्तु मान्या इति च निजे ̀  हदये निवेशय- 
न्तम् ॥' इत्र परस्परं हृदयालपरवेशसताभ्यां कृत इति पर्ततेः प्यैवसानातर 
स्परजेननस्याव्यापकत्वं न वाच्यम् । विपर्ययं पूरैकथाद्भतस्य चालक्यभूपालशर- 
श्चकार । पपात यन््टतिर्वराह्ं बिहला्गं वधा बभार ॥ इत्र पुनरादि- 
बरादगान्तवैकक्षयमात्रस्य`बिवदितत्वादन्योन्याखकार् एव नास्तीति कख 
व्यपकलं बा सयात् । एवमन्यवापि हेयम् । तथात्वोक्तिविरोधादिति 1 
इतरेतराश्रयदोषलकषणात् । -यदिः घुनरत्र विरोधसमाधिर्मवेततदाठंकारत्वमपि' 
स्यादिति भावः 1 यया--“धनेन जायते अज्ञा अर्ञया जायते धनम् । रज्ञा 
 जीवलयेकेऽसिन्परस्परनिबन्धनम् ॥ . अत्र भ्ञाधनयोः खरूपस्य परस्परं जन- 
नम् । देशकालमेदादविरोधसमाधिः । शोभाक्रियेत्ि  ैव ह्यत्र पैरस्रनिमि- 
ततम् । अनाधारमित्यादि । एतदेव व्याच्छे-इददेतयादिना 1 तत्परि 

परिमितमिखदरामकम् । व्यापकस्य हि दु 
तव नाठंकारत्वम् । किचिदितिःयत्रु-यादग्विव- 
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'दिवमप्युपयातानामाकल्पमनस्पगुणगणा येषाम् । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्याः ॥' 
श्रासादे सा धैयि पथि च सा ठतः सा पुरः स 

पहवे सा दिशि दिषि च सा तद्वियोगातुरखं । 
हो चेतः प्रकृतिरपरा नासि ते कापर सा सा 
सासासासा जगति सकृले कोऽयगरेतवाद्ः ॥' 
(निमेषमपि ययकं णद करयति । 
पदं चिते तदा रमो किं न "संपादयिष्यति ॥» 

क्षितम् ॥ न केवलमारन्धसय वस्तुनो निपपततयावदसंमान्य्यापि वस्वन्तरलयत 
तातमयौथः । तच वस्तन्तरं चिकीर्षितं भवसचिकीर्थितं वा । एवं च “फलान्त- 
रय निष्पततिकीषामिरहेऽपि या । स िेषशिकीषयां भसन्सतु ततः थक् ॥" 
इलायुकुक्ला मसङ्ञादन्यायेः । असङ्ग दति । भ॑सङञाख्यमलंकारत्वं न 
काच्यम् । न हि चिकीरितत्वमनिकीितत्वं बा कथिद्विच्छित्िवशोषो थेनालंकारा 
नरं सयात् । याता तरासंभाव्यसय वस्वन्तरसय िच्छितिर्िविता सा चाम्र 
तेति क विकीरषित्वाचिकी्पितत्वकल्पनेन । तस्मात् अगे सानदरहरिचन्दः 
समौ माणोलहारवलगादि च पान्यव्वाः । योऽभूिवा पतिषियोगिषाद 
दम्भो ज्योत्त्ाभिखारपरिकम स नक्मासीत् ॥ इन्र दरिन्दनचरचादिना न 
केबलं पतिवियोगमिषादद््भः छतो यावदभिसारिकापरिकमौषि छृतमिल्यराक्य- 
जर्त्वन्तरकरणात्मैवायं बिरेषः । विदोषाश्वात्र रयो न पुनरेकलिविधः । लक्ष 
स मिक्तलात् । उनितस् लु बिदिष्टलवख भावान्रयाणामपि विशेष्लम् } 
समत्र रनिखमभावादन्यत्र भावः । रोमोशच लोकोत्तरवस्तुसंपादनं वासतबमेवेति, 
विञचवमननान्ये न्-मन्यन्ते । एतावतैव युनरखामावो न वाच्यः । दारणान्ते* 
रष्वस्य संमवार् } तानि दु यथा--अक्घनिः चन्दनरवादपि ज्ञीतलानि चन्द्रा 

२. “दिशि दिरिः दमि पथिः ख. ३. पदों करम्यति, ख, ४, 
“तंपादबिप्यति' ख. शरेस्यारंकरान्? ख, ध “तात्ावस, श 
५, 'निषपतिः' ख, ८. “भङ्गोनि--तया च सति खस शुधि - 
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जत्र कवीनामाधाराणामभावेऽप्याभेयानां गिरामबखितिरनयत्रमावो 
विषयार्थ इति विषयत्वेन तेषामाधारत्वात् । एकखा एव योषितः 
आसादादौ युगपदवखानम् , तथा चि्विषये पदकरणे. भस्ुतेऽपि 
लोकोत्रवस्तुसंपादनं करमेण ज्ञेयम् । 
युथा साधितसख त्थेवान्येनान्यथाकरणे व्यावाः । 
यं कंविदुपायविशेषमवम्न्य केनचि्निष्पादितं वस्तु तत्ततो. 

श्येन केनचित्तयतिद्न्डिना तेनैवोपायनिरोषेण यदन्यथा क्रियते स 
निष्पादितवस्तुव्याहतिदेवुलादवधाषातः । यथा-- 

तपं बमति बाहुरयं यशोभिः ! चाडक्यगोत्रतिलक क बसलसौ ते द्ैतमूपपरिः 
तापयुरः अतापः ॥” अवरा्ादीनामनर्दतवनाधारत्वामावेऽप्वाधेयख प्रताप 
स्थितिरिति विरेषालंकारत्वम् । तथा च--'चोरिअरमणाउटिषट पत्नि पिं हरसि 
क्ति कि बुजं । वती सुदनोष्ामरेि तिमिरं परण ्गििणि ॥', जत्र 
न केवलं शरियं हरिष्यसि यावखिकीषोविरेणासमान्यं तिमिर्मपीति वसत्वन्त- 
रकरणातमा विशेषः । यया वा भाषः विशुपाखवधं बिदधत्कविमदवधं विदधे । 
रलाकरः खबिजयं हरविजयं बयन्व्यवरणोत् ॥* अन्न न -केवलं मावः रिष्चु- 
पाल्वधं चकार यावदसंभाव्यं चिकीषितं कथिमदवधमपीलश॒क्यवस्लन्तरक- 
णामं विशेषः । जराक्यमेव कविमद्वथं कुं माषसयत् कवलम । एवमुत्तर 
जापि हेयम् । अतः “एकस्मिन्करियमाणे तजनातीयसख . मसब्रतः तिदधिरुषङ्ग 
यलपङ्गाठकारोऽपि विरेष एवान्तरमवतीति न ्यगवच्यः । यथासाधितः 
स्येत्यादि । निष्पादितमिति न ठु निष्पादयितं संभाव्यमानम् 1 तदध दितीयव्या- 
्ातविषयः \ तत इति निष्पादनक्ः । तत््तिद्धन्दिनेति 1 निष्यादितवस्ठु- 
द्ाहतिकारितवत् 1 तेनतेयत्र भरः 1 अन्यथा हि  वैचिक्यातिद्यो न सयात् \ 
अन्यथाच््यित इतर । तदुपमरदवस्वन्तरजननेनेलयः \ अत एव ना्रा- 
प्रखर यौगिकमि्ाह-निष्पादितेत्यादि । अतच यत्र न निष्प वसु 
छ््याहतिरपनिनध्यते तत्र॒ नागमलंकारः । निप्पत्तरेवाभरोदाच्ाध्रातागरीव्ः) 
निष्पभवस्वन्याहतिहि व्याघातः । फलं चात्र. वयाहतिकरिणसतक्षत्म् । अत 

१. “अनन्यभावः" ख. २. "तथा" ख. ३. य॑, क-पुके ताति, 



शे काव्यमाला 1 

श्टशा द्रं मनसिज जीवयन्ति दैव याः । 
विषूपक्षख जयिनीसाः स्तुमो वामलोचनाः ॥१ 

; . अग्न दृ्टिरक्षणेनोपायेन सरस हरेण दाहविषयलवं निष्पादितम् | 
गृगनयनामिः पुनसेनेवोपायेन तस्य जीवनीयत्वं क्रियते । तच्च दाह 
विष्यलस्य प्रतिपक्षमूतम् । तेन व्याधाताख्योऽयमलंकारः । सोऽपि 

एव “उत्पत्तिबिनाशयोरेकोपायत्व व्याघातः इति न सूत्रणीयम् । एवं हि व्याधा 
 तत्वमेव न स्यात् । ल्ममलिनं भद्रा मूर्तितः शरुतिाछिनी अुजबल्मर्ल 
स्फीता रकी: परयुलमखण्डतम् । अतिञभगा हेते भावा अमीभिरयं जनो 
रजति तरां दप राजंस एव तवा्कयाः ॥' इलयत्र॒ च ङकाद्यो यथान्येषां 
दषदतवो न तथा तव । मलत बिनयकारिण इलयव॑मिधगुणविषिषटभवः पुरा 
न्तरेभ्योऽसय वैलक्ष्यं विवदितम् । न ठु कलादिभिरसादितोऽपि दरपसव 
व्याहत इति येन व्यावातांकारो भवति । अथात्र दरषकारिणोऽपि कुदिस्तदवि- 
नाश इतययमरंकार इति चेत्, तत् । कुठाीना हृतिभेदेन दभीदप॑कारिवखः 
वासवत्वैनाकंकारतवत् । तत्रापि ऊलादिभिलव दस्य बिना इयभ्युपगमेना- 
गरमलेकारः । निष्पादितवस्तुव्यादवेरभावात्तननिवन्धनत्वेन चास्योक्त्वात् 1 
षिष्णाणेण मअविसं विगिवडई भिण्णकारणुपपण्णं । विण्णाणकारणं जं तं पुण 
भण रो गिव ॥' इतरप मदस्य विज्ञानदन्यहेतकत् वैस्संभवदेुमदो 
विक्ानेन निवसते तददुकः पुनः केनेल्ंकारभाष्यकारोक्तसनिदृततदेुमरोदा- 
तमकतादितकौलं्ारो न व्याघातः । विजञानदेठकाया मदनिणत्तेेव भरोहात् 1 
(गाढकान्तदशनक्षपतव्यथासेकटादरिवभूजनस यः । ओष्ठविद्मदलान्यमोचयननि- 
देशन्ुभि रुषा निनाथरम् ॥ इत्र चाभर्यथानिमोचनातमकविपरीतफलनि- 
ण्यं तनिरदैरनातमा प्रयत उपनिबद्ध इति विचित्रमिति न व्यााताेकारो 
राच्यः । तेनैवेति । दथ्कक्णेनैव न नरन्ेेखर्थः । नेति निण्य 
व्तुसनेवोपायन व्याहतता । तदेव विमजति--विरूपाक्स्येत्यादिना 
अनेनास्य श्यते बिनोत्थानमेव न स्यादिति सूवितम् । तथा हि येनकेनचिय. 
 किित्साधितं वदषवन्ेना्यथाक्रियते : तदा तर्य ततोऽन्ययाकरणाुपपलया 

१. “रविविरूपपकषमूतम् क. ` २. "वस्संभवयिन्यनयदेुनैदो' ख. ३ “तद 
दन्ेना्वधीः ख. ड १ 

५ 



आंकारसर्वखम् । १७५ 

व्यतिरेकनिमित्तलेनानोक्तः । विरूपाक्षखेति वामलोचना .इति च व्य- 
तिभकरेकगमवेव वाचक । जयिनीरिति व्यतिरेकोक्तिः । पू्वदिहं 
रणं रक्षणम् । ध १ 

भरकारान्तरेणाप्यवं भवतीत्याह-- 
सौकर्येण कायविरुद्रकिया च व्याातः । 

कचिता निप्पादयितुं संमाव्यमानः कारणविदोषलत्कायैविर- 
निष्पादकत्वेन य्समथ्यते सोऽपि. संभाव्यमानका्ैव्याहतिनिवन्ध- 
नल्वाद्याघातः । कायैविरुदरकारयनिष्पतिश्च कार्थपेक्षया सुकरा । तैल 
कारणस्यालन्तं तदानगुण्यात् । नलत्र कार्वामिमतस्य काथैतवामावः । 
तद्धरुद्स्यान सैकर्येण कार्यत्वात् । अत एव द्वितीयाद्विमद्धेदः । 
तत्र हि का्ै्यनुसविरन्ैस्य चोदधमनम् । इद ठ कंमका्मेव 
न भवति । तद्विरुद्स्यानस्य ` व्यतिरेकिणोऽप्यत्र ॒ष्ठकार्यलात् । 
सथा हर्षचरिते राज्यवरभनं प्रति श्रहपोकतिषु-- 

वैरष्यमवरयायुपगनतन्यम् । अत्याय सर्वतमन वयवरेो निपितलं यायात्+ 
पूवदिदयालरूप्यपरिहाराद् । स चैकसोपायसय साधनान्ययाकरणतेन बिद 
णात्. २५ अरकारान्तरेणेति अतीतिभेदात । जयमिति व्याघातः । तमेवाद--सौक- 
ठ । एतदेव वयच्े--किंचिदित्यादिना । भाव्यमान इति केनवि- 
दन्न । तत्कार्ति । तच ततार्य निष्पादयिवुं भऋान्तम् । अत एवाख 
प्रयमाव्याघाताद्धेदः । तत्र हि येनकेनचिदुपायेन निष्पादितं सदस तयैवान्येना- 
भात इतयुचम् । इह ठ किनिनिष्पादयिुं संभान्यमानख कारणख तद्धि 
सुनिषादकत्वेन समनम् । तद्वरनिष्पततेश सौकर्यं किुकमिलागङ्ः 
कार्येत्यादि । तदाचगुण्वादिति कार्यविुद्रावय॒गत्वात् । न त्विति । अपि व॒ 

१. शरिनिषपादकत्ेन' ख. २; शसयाकारणस' खर; कमेव स, 



१७द् काव्यमाखा । 

श्यदि बार इति सुतरामपरित्ाज्योऽसि । रकणीय इति भवदुल- 
प्रभेव रकायानय् इत्यादि । 

अत्र राज्यव्धनेन श्रीर्मरखापने काये वाच्यरक्षणीयलवादि कार- 
णत्वेन यत्संमावितं तत्सुता भखापनकारणत्वन करतया शरीयेण 
रघ्यवधेनप्य समथितमिति व्यघातार्योऽकषारः । 

एवं विरोधमूखनरंकारानिर्णीय शर्खकाबन्धोपचिता अलंकारा 
सक्षन्त । तत्र-- 

ू्वख पूसखोत्तरोचरदेतुसे कारणमाला । 

इष्कसवैन कार्यलमियथः । ञैनेनाप्यस मयमाद्वाघातादरेदः सूचितः । इद हि 
ंबिनिष्पादयितुं संभाव्यमानः कारणविसेयः सौकर्येण तदविरदधनिषपादकतवेन 
समर्प्यते । ततर रूपाय विशेषविवक्षापरिहारेण कर्तुरेव पभतिपक्षभावेमाभि 
दयात्वोपनिवन्धः । अत एवेति । द्वयोरपि कायलसंभवात् । अनथेलखनेनापि 
बिषमादस्य भेद एवोपोदरल्ितिः । संभावितमिति। तया । समर्थितमिति । 
अनेन भयमव्याघातोदाहरणत्वमस्य निरस्तम् । त्र हि द्वयोरपि कार्ययोनिषपतत- 
रविवकिता । बाल्यस्य ठ करयदयजननेऽपि साम्य ु भस्ापनजनने सौकर्यम् । 
अत एवात्र संमव्यमानस्य कायै वयादतत्वम् । यथा वा--्त्सशन्दमिति 
कोमविमरदं नूपुरं परिदरन्ति तरुण्यः । तद्वभार कतरापि विद्रा गोपनाय निज- 
कण्ठरतानाम् ॥ अत्र संभाव्यमानं कारय परिहारः। तस्य व्याहतिधारणम् । उपा 
यस्य ुकरदुष्करत्वेन बिशिष्टतवादत्र न अयमव्याघातोदाहरणत्वम् । यथा च नाय 
मर्यो वक्ोत्तर्भदस्तथा वकरोक्तावेव वक्ष्यामः । एतदुपसंहरजन्यदवतारयति--प्ः 
बेमित्यादिना । अकार इति न पुनः शृङ्करैकोऽलंकारः । एवं हि दीष 
मैक एवालंकारः खात् । न हपमादिष साषर्म्यपरिदारेय रेकं कविदिच्छि- 
तिविरोषसेभवः येनाखेकारभेदः स्यात् । एवं विरोधोऽप्ेक एव वाच्यः । न हि 
विभावादीनां विरदधत्वादन्यः कथिदवशेषः किमपरम् । एवं सपता्टानामेवांकाराणां 

१. “व्ादिषटोऽरंकारः' क, २. तेनाप्यस' क, ३. करिव" ख, ४, “अतर! 
क. ५. श्रखान' ख. ६, (सषन्येऽ्येकः 



शि + 

अरंकारसर्वस्वम् । १७७ 

यदा पूर्व पूर् मेणोचरु्रं पति देतुत्वं भजते तदा कारणमा 
सल््ोऽयमरंकारः । यथा-- 

भजितेन्दियत्वं विनयस्य कारणं गुणमकर्मो विनयादवाप्यते । 
गुणमकर्थेण जनोऽनुर्यते जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥ 
कार्येकारणक्रम एवात्र चारुतवेतुः । 
यथापूर्व प॑रख बिदोषणतया खापनापोहने एकावली । 

छक्षणप्रणयनप्रसङनः । अथोपमादीनामपि साधम्यादा्ैवान्तरोऽस्वि विदोष इति 
चैत् । तिं कारणमाटादीनामपि शङ्कछाबन्धोपचित्रतत्वेऽपि वकष्माणनीलया 
कर्यकारणविशेषणविशेष्यभावायात्मस्सेवावान्तरोऽपि बिच्छि्ििशेषः येनोप- 
मादिवतषगवैषामलंकारलं युम् 1 एवं दि ्कलायामवान्तरमिच्ठि्िषिेषसंः 
भवैऽप्यन्याठंकारोपसंख्यानं असज्यत इति चेत्, न । यदस्ति बिच्छि्यन्तरं 
तदसत्वलंकारान्तरोपसंख्यानं, को दोषः । . मल्युताभासमानख विकशेषस्योपवो न 
वाच्यः । तद्यथास्थित एवालंकारभेद आश्रयणीयः । तसाुत्तरोत्तरस्य पर्षा 
बन्धत विरये व श्ेति न वाच्यम् । तत्र तावत्कारणमालामाद--पूै, 
त्यादि । कारणमाकाख्योऽयभिति माखान्यायेन बहूनां कारणमाखनां यगय. 
नावस्थानाव् । अत एवाद--कार्यकारणक्षम पवेत 1 न घुनः केवलमेव 
श्कखतवमिय्थः 1 अत एव कारणमाठेदयसया अन्वर्थममि भानम् । एवमन्येभ्वः 
शकुलाबन्धोपचिवरितेभ्योऽकुंकारभ्योऽसय विषयविभागः । न टि वेष कारक्र. 
णक्रम एव चारत्वहेतुः । विरोषणविकेष्यभावादेवान्तरस्य विच्छिततिविरोषख संम्- 
वात् । कचिदपर्मेणपि भवति । यया--भीणो यगेहि जाब यणां वि जाजत 
इमणसेवाद । वि्ञेण सुजभपणसरेण सखभणवड उद्चाणं ॥ अत्र टि पूव॑खोतत- 
चेतरं ारमयोपनबदम्। एवत्तरतरम िप्ोऽयूयः ॥ यथाधूमिः 

(ररविेषयतया, ख. २. “ग्यन्तरोऽसि, ख. ३, भूाजगन्धलम् चे 
“बिपरययो वा" ख. ५. “मानो गेन जायते यणा अपि जायन्ते जनसेवा?) शति 

पूर्वास च्छाया. ६. उत्तार्थ क, पसक नाखि. 
१२अ०स० 



१७८ काव्यमाला । 

यत्र पूरव पूर प्रति कमेण परं परं विरोषणत्वमनुभवति स एका- 
वल्यरंकारः । विशेषणत्वं च खापनेन निवर्तनेन वै । 

खापनेन यथा-- 
शुराणि यस्यां सवराज्गनानि वराङ्गना रूपपुरसछृताज्गयः । 
पं समुन्मीरितिसद्विलासमसरं विलासाः वुखमायुधस्य ॥ 

अत्न वराङ्गनाः पुराणां विरोषं खापनीयत्वेन सितम् । एवं 
वराङ्गनानां रूपमित्यादि ज्ञेयम् । निवर्तनेन यथा-- 

“न तजं यत्न सुचारुपङ्कजं न पड्कजं तद् यदेलीनषटूपदम् 
“न पद्षदोऽसौ न जुगुज्ञ यः कठं न रुक्तं तत्न जहार यन्मनः॥ 
अत्र जरुस्य छुचार्पङ्कजलं विशोषणं निपेष्यत्वन सितम् । एवं 

पहकजानामलीनपदपदतवं ज्ञेयम् । 

ू्वख पूर्वयोत्तरोत्तरणुणावहस्वे मालादीपकम् । 
उत्रोप्रस्य पूर पूरं रत्वे एकावली । पूर्वस्य पू्स्यो- 

तरोतरोतकषैनिबन्धनले तु मासदीपकम् । माातवेन चार्तवविदोषमा- 

स्यादि ! परं परमिति । त एव परख प्रय यथायथं विषिष्टतयावगमः \ 
खरूपमत्रेणोवगतस्य वस्तुनो यतसंबन्धवडेन वैशिध्चमबगम्यते तद्विदोषणम् । 
यद्वद्यति । उत्तरोत्तर पू पूवं ्रलुतकषदेुत्वे एकावलीति । पएकावल्य- 
छकार इति । पूत्रयोः परस्परादुषकत्वेनैकपङ्किरूपलात् । पूवत्यादि । 
अतभ्चकानल्यलंकार्र्षण्ं दयन्न्ाचरे--उन्तरेत्यादि । उतक्पनिबन्धनल 
इनेन कारणमात्मतोऽप्यस्य बैकषण्युक्तम् । तस्यं हि पूैस पूर्वसोततरसुत्तरं 
अति कारणत्वम् । नलु चास्य मच्यैदीपकानन्तरं र्षणं ृतमिह ठु कं न त्वे- 
लागज्ञाद-मालातवेनेव्यादि 1 मालाशब्देना्र कला करयते । तला, 
ए्रोपकान्तत्ात् । न चात्र. मालोपमावन्माखाराव्दो ज्ञेयः । एकसोपेयख 
वदपमानोपादानाभावात् । अत्र हयौपम्यमेव नाच्वि ॥ कोदण्ठरादीना तस्याव; 

१, “दविधा भवति" ख. २. “वराङगनारूपमितवादि" ख. 
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भि दीपकम्रसाबोढहवननेह रक्षणं कृतम् । गुणावहलमुककषेतम्। 
यथा-- 

श्ंामङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकैय येन येन सदसा ययत्समासादितम् । 

कोदण्डेन शराः शरैररिधिरसेनापि भूमण्डलं 
तेन लं भवता च कीरतिरतुखा कीत्य च रोकत्रयम् ॥ 

अत्र कोदण्डादिमिः कमेण रादीनायुकरपो विहितः । समासादनरू- 
कषणक्रियानिवन्यनं च दीपकं दीपनक्रियाणाणु्रो्रामिमततवेन तम् । 

उँ्॑रोच्तरमुतकर्षणयुदीरः । 
ूर्पूर्पे्षयोत्तरोदरस्योककर्षनिवैन्धनत्वमुदाराल्योकंकारः । 

णाद्! अत एवास्य दीपक्णदतं न वाच्यम्। ओपम्यजीवितं हि तद् । च्यः 
नरेतदपनमातायु्य्तदनन्तरं रितम् । छक्कलतवेन जु विविष्मस् ङ 
त्वमितीद रक्षणं युक्तम् । एतच्च दीपक `एव ब्न्थङ्ृतोक्तम् । छायान्तरेण ठु 
माखादीपकंशखावान्तरे लक्षमिष्यत इति । अन्त्यादि । उतकर्षश्च इारादीनां 
को्रण्ादिलमासादनलक्षणः । दीपनविषयाणामिति । कोदण्डदारादीनाम् ! 
अत एवास्य दीपकमिलन्व्थमभिधानम् ॥ उत्तरेत्यादिं । एतदेव व्याच्छे-- 
पूर्वतयादि । एतचैकसैव वस्नो बहूनां वा स्यादिखस्य दरैषम् 1 ठेन पूवत 
पूरवपवैखुत्तरयेति चैवस्थाविरोषामिप्रायेण व्याख्येयम् । अन्यथा दयेकसैव पूरव- 
त्वसुत्तरत्वं च कथं स्यात् । एवमप्ु्रोत्तरुपचयः खरूपेण धर्मेण वा भवती 
लस्य चातवष्यम् । एवं मृते ययाययमारोदकरमेण धाराधिरूढतयोत्कषभतिषा- 
दनं स्यादिखलंकारवीजम् । यदुक्तम्-उत्तरोत्तरसतकर्षो भवेत्सारः पराबधिरिति 
पूक्षयोत्तरसोत्क्त्वमिलनेन मालादीपकादस्य भदोऽपयुक्तः । तत्र दि पूर्व 
~~ १..श्कंः क, २ "दीपनविषयाणाम्” ख, ३. “उततरोततरसुतक॑ः सारः" स+ 
४. भवमेव कान्यमकाशकरादिभिः “र नस व्वहतः । वदेऽ्ययमंकाे द्वै 
अथा-- महतः परमम्यकमम्क्तास्ुरषः प्रः । परषातच परं विचित्त कश सा परः 
मतिः ॥° ५. “निबन्धनं सारः' ख, ६. श्तावान्तरेण् कर, -५* ‹चार्वबसया'. क, 
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यथा-- 
जये धरिञ्याः पुरमेव सारं पुरे गरदं सदानि चैकदेशः । 
तत्रापि शय्या शयने वरा सी रलोऽज्वला राग्यघुखस्य सारम् ॥ 

अत्र धरि्यपेक्षया पुरस्य सात्मेवं परापेक्षया तदेकदेशस्य गृह- 
सेदि योजनीयम् । यथा-- 

श्ये सारं वुधा बयुधरायां परं रे सोषम् । 
सौभे तदयं तल्पे वरज्ञनानङ्गसर्वलम् ॥' 

सत्र राज्यपिश्षया वदुंधरायाः सारतमेवं वघुधपिक्षया तदेकंदे- 
छस्य पुरखेत्यादि योजनीयम् । 

स्योत्तरं भल्युत्कषेनिवन्धनत्वयुक्तम् । अत एव चास्योत्तरोत्तस्योत्कषोपनिवद्धा- 
दन्व््म् । तत्रैकस्य खरूपेणोतरषो यथा--किं छत्रं किं चु रं विलकमथ 
तथा ण्डलं कौस्तुभो वा चक्रं वा वारिजं वेलमरथुवतिभियदरषदिषिदेदे 1 ऊर्थे 
मौलौ लले भ्रवणि हदि करे नाभिदेशे च दष्ट पायात्दोऽरबम्बं स॒ च दयुन- 
सिपधेमाणः कमेण} अतरैकसैव दरेस्त्तदवयवस्थाबिरिष्टतया खूपेणोत्रोत्तर- 
सत्क! धर्मेणापि यथा--अतसीकुघुमपरमं सुखे तदनु तवत्वचमेचकदुति । अथ 
वार्तमालमांसलं भतं संप्रति सर्वैतस्वमः 1” अग्ैकैव तमसो निनिउत्वाय- 
अरमसुलेनोत्तरोत्तरसुत्करपैः । अत्र च ययप्येकसन्नेव तमखनेकखातसीङ्॒म- 
भदिकखावस्थानातपर्यायत्म् , तथापि तमसो नैविश्यं यथायथसुत्ृटतया वा. 
क्या्भूतमिति यथोचमेव युकम् । हनं खरपेणोतकभ यथा-+अलयुबसतसः 
ुरन्ति गिरयः सर्वाप्दौठसतससमाद्िष्णपदं ततः किमपरं स्यादन्यदलयन्नतम् । 
 तसीत्स्वैत एव साधुहदयान्यत्तुकगभङीनि तत्कस्या उक्नतये तवाथिपद्वीं चिन्ता 
मणे तन्वते ॥^ अन्रनकेषां पूवौयक्षय्रा खरूपेणोततरोत्तरसुत्कर्ः । घर्मेण यया-- 
रः कोटर एव केटमपिुतेविोकीभमामप्ुदूढभरो विमति तमपि तो 
नगेश्वर । भकष स कष्ठसूत्ममवदेव तया तं हदा वित्ामेन प्रषु पौठ- 
कया श्रीकणं नर्नादिता 1 अत्र कैटमारिम्तीनों पौस्पाख्ययमेसुखेनोततरे- 
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एवं श्रृद्धसविच्छित्यारंकारः प्रतिपादिताः । धुना व॑कन्याया- 
शरयेणारंकारढयसुच्यते । वैन-- 

देतो्वाकयपदा्थता काव्यिज्गम् । 
यत्र हेतुः कारणरूप वाक्यार्थगत्या विरोषणद्वारेण वा पदार्थ 

गत्या शिजञतेन निव्यते तत्काव्यलिङ्गम् । तकवैरकषण्यायै कायम्र- 
हणम् । न छत्र व्यातिपकषपर्मतोर्पसंहारादयः क्रियन्ते । वाक्याथेगत्या 
च निवध्यमानो हेतुतवेनेवोपनिवद्धव्यः, नोपनिबद्धल देतुलम् । 
अन्याथौन्तरन्यासानाख्मेदः स्यात् । कमेण यथा-- 

त्ततः । एवं जये धरित्र्याः" इत्यादौ सारत्वसुखेन बोद्धव्यम् । यदादात्रे- 
लादि । यथा वा--न्रिणोक्यां रस्; श्या त्यां धनपतेरित् 1 तत्र गौरी- 
यः शैलो यत्तसिन्नपि मण्डलम् ॥' अव्र बहूनां “छाष्यतवनोत्तरोत्तुत्कः ॥ 
यत्तन्यैरतत्ाने रूपमाभ्यामाधिक्ययु्तम् । तत्तेषां नाममान्ननवीकरणरषिक- 
स्वम् । असव पूर्पवपकषयोत्तरो्तरोत्कपोपनिबन्धनात्मकलात्समग्रविषयावगाहन- 
सदिप्णतत् । तसादसिशच वर्भमाने सारोपान्तमावमेति । न घुनरिदमन्तभूतं 
सारे परिमितविषये महाविषयमिव्याुक्तमेवोकतमू् । एतदटुपसंहृव्यान्यदवतारयति 
-पवमित्यादिना । तत्रेति ढं निरारणे* । हेतोरिव्यादि । शतेति । 
हेतोश्च वाक्यार्थपदार्थगलोपनिवन्धादस्यानेन सह् मेदद्वयमप्युक्तम् । बाक्याथे- 
गसेति । न ठ षदारथगला। तत्र ुपनिवदसैव देतत् । देतुतवनेषेति 1 
हेठतव्यायुख एवोदरिक्ततवेन अतीतेः । अन्यथेति । हेत्वेनोपनिवन्धो यदि न 
स्यात् । नजु हेतोवीक्यपदारथोभयोपनिबन्पे न कश्द्िच्छिप्िविरोषः भतीयत इति 
-कथमस्यारंकारत्वुक्तम् । न हि साध्यसाधनायोपात्तस हेतोरेव प्रकारद्यातिरे- 

केगोपनिवन्वः साद् । न च ययासंमविनोपनिबनधमतरेणांकारलं वज युकम 
कविभविमात्मकस्य बिच्छित्तिविशेषातमकखाठंकारत्वेनोकततवात् । न 

१. शदश्चिताः' क. २. (त्कन्यायाशवेणा' ख, ३, "तवर इति कके 
नालति. ४. “उपसंहारादयः करियावा्याेगला" ख, ५. पततं खक 
चासि, ६ “येति शति -ख-पलके नसि, ७. वलम् ख, 
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शव्चन्नेत्रसमानकान्ति सिरे मं तदिन्दीवरं 
मेवेरन्तरितः मिये तव युखच्छायानुकारी शशी । 

येऽपि लदवमनानुसारिगतयसते राजदंसा गता- 
स्तत्ादृस्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ 

शयश्च दमङ्करनिनव्यैक्षासवागति्ं समबोषयन्माम् । 
व्यापसयन््ो दिख दक्षिणखासु्क्ष्राजीनि विलोचनानि 

पूर्वत्र पवतर नेकवाकया्थलपशचतुर्पादाये देततवनोपन्यसः। 
उत्तरत्र तु संबोधने ्यापारयन्यः१ इति मृगीविरोषणत्वेनानेकः पदार्थो 
देद॒लेनोक्तः 1 

न्धात्कश्चिदतिदय इति कथमस्यारंकारत्वम् । एवं हि दक्तवाभासेव न्यायेन वेये- 
खादावपि खाभासत्वस् हेतो्िंशेषणदवारेण पदर्थगला, तथा श्रलाद्विरलक- 
राहव्ितीतिव्यपित्वादङुशलमिन्दियं न तस्याम्" इलादौ तमसि विरलाङकटिपर- 
-तीतौ व्यापित्वादिग्दियकोशलमेव साघनमिति हेतोवाक्यार्थगसयोपनिवन्वाद्लंका- 
रतवं सात् । सखम् । ययप्येवसुपनिबन्धस्य वम्तुकृततेरसंभवान्ञ कंश्चिदतिशायः 
अतीयते । तयापि अनवङृता ाच्चैकितत्वदितदिह लक्षितम् । अय यत्र य. 
रि वाच्यो वान्येन अति देहतां भजते तव्रायमलंकाो दुनयत 
एवेति चेत् । तदि वयङयण्ेषवशेन तदुत्थानादराक्या्थपदाधतयोपनिव्छमानखं 
हेतोः खात्मनि न कश्विदतिदय इति व्यज्गयकृत॒एवातिदयोऽभ्युपगम्यते । न 
तत्ततः । तसयैवसुपनिबद्धस्य वासव्यतवात् । यदि च व्य्ञयसाहवर्येेव हेत्रलं- 
-कारतामियाव् तच्छब्दसयापि हेतोरंकारलं प्रसज्यते । यदि तत्रापि व्जगयशषः 
खात् । भय तस शाब्दत्वादेव वैचित्यामावादयमनकंकारतवे निमित्तं कथं न 
ययात् \ अय तत्र वयजगया्ेषो न भवतीति चेत्+ कं नामापराद्धम् । येनात्र 
वयजयेषलव्रं च नेति 1 तथात्वेन `ककष्यादनादिति चेत्, नैतत् । अवाः 
पदाक्षेन एवं निश्वयातुपपततेः । अयुत यत्र भवता व्य्गयण्टेष उक्तस स 
जालीति कं शक्यते"। तथाहि । “वदाःस्यली रातु सा जगन्ति जगसपसतेग- 

(जनेकार्नयर्समःः क; ६. पवाद क 
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एवमेकवाक्यार्थपदाथेगतलेन काव्यलिङ्गसदादियते । यैथा-- 
“मनीषिताः सन्ति गृषषु देवतास्तपः क वस्ते क च तावकं वपुः । 

पदं सहेत अमरस्य पेर्वं रिरीषु्पं न पुनः पतत्रिणः ॥' 
“यद्धिसयसिमितमसमितान्यमाव- 

मानन्दुमन्दममृतश्वनादिवामूत् । 
तत्संनिधौ तदधुना हृदयं मदीय 

मङ्गारचुम्ितमिव व्यथमानमासे ॥ 
पूयत वरपराधिदेवभूततपोनिेषख 'मनीरिता» इति वाक्यारथषूपो 

देवानर्दि्टः 1 उत्तर पुनः “अस्तमितान्यभावम्, इत्यत्र विसयसि- 
मितमिति विशेषणद्वारेण पदाथैः । 

रंडष्वजस् । भियोऽङ्गरागेण विभाव्यते या सौभाग्यहेन्नः कषपिकेव ॥” इत्यत्र 
ब्तःस्थत्या जगदरत्तकते जगत्मसुतितवं पदायों हेव; । ्रसविुदि॑ निजपरसूतेः 
सर्वथैव रकणसुधितम् । अत॒ एव गरडध्वजयक्षःसथल्या जगदर्षकवे कर्वृलवं 
युम् ।शा्ामिधेय एवाथः । अत एव चात्र न हेतोः कविय ॥ 
इत्यम् । “्ंजीवणोसहम्मिव उभस्व रक्खद् अणण्णवावारा । सस्. णवन्भदंखण- 
कंागजजीबिसं सोण्टं ॥° इत्यत्र कषटागतजीबितत्स्य । अत्र च जगलसूदि- 
लस्य हेतोः पदा्तयोपनिमन्धे न कश्विदतिशयो बिरोषः । एवम् । (अयि प्रमत्ते 
सिचं गदाणेयकेऽपि सख्या न विवेद काचित् । ममा हि सा तत्र रसान्तराठे 
यतरान्तरङञो भगवाननङ्ः ॥* इयतरापि ज्ञेयम् । ययपि चात्र रसशब्दस्य जल 
वाचित्वं न विवक्षितम् । तयाप्यमेदाध्यवसायादतिवायोचिनं पुनः दाब्द्दाकतमूं 
व्यजञयम् । तथात्वे हि देवदेवमदधावस्न कथिदतिशयः । एवं हि । “एकान्तजा- 
ख्यादूरभ्यां करभोरवीः पराजिताः । कदल्यो यज तचत्रं जयः क न कठावताम् ॥ 
इत्र जाञ्थस्थातिशयोक्त्यालिदितत्वेन वैचिज्यावहत्वाच्छब्दस्यापि . पदार्थ 

१. “प्नेव' ख. २. “यथा इति क-पतके नास्ति, ` ३. “ंजीवनौषषिमिवं 
तस रकलनन्य्ापाा । शूवाज्रदनक्ठगतजीमिता सोन ति च्छाया, . ” 
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साध्यसाषननिदेशोऽमानम् 1 
यत्र शव्ददतेन प्षथमान्वयव्यतिरेकवरसाधनं साष्यप्रतीतये नि~ 

रिस्यते, सोऽनुमानारंकारः । विच्छितिविरोषश्ात्राथीदाश्रयणीयः । 

अन्यथा तर्कानुमानाछि वैवक्षण्यम् । उदाहरणम्-- 

श्यथा रन्धं वयोक्नश्चर्जरदधूमः खगयति 
स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च यथा कीटमणयः । 

यथा विदुञ्जवारोज्वरुनपरिपिज्गाश्च ककुभ 
सथा मन्ये ठः पथिकतरुखण्डे सरदवः ॥ 

अत्र धूमसपुलिङ्ञकपिदिकवानि वदिलिङ्ञानि व्िरूपत्वाद्वब्द्- 

हतोरलंकारत्वं स्याव । एवसुदाद्रणान्तरेष्ववसेयम् । एवं च यत्रापि व्यङ्गाेषः 
साततत्रापि हेतोवौक्यार्थपदा्थतयोपनिवन्धे न कुश्िदतिदायः । अथ साध्यप्री- 
तये हेतोस्पनिबन्धादस्ेव वैधित्यातिशय इति चेत् । तदयतमानमेबेदं साजा 
ठेकारन्तरम् । साष्यसाधनस्य त्कषणत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । एवं हेतोवाक्यप- 
दाथतयोपनिबद्धस् वासवत्वादस्य श्थगलंकारतवं न युक्तम् । उक्तवक्ष्यमाणनी- 
दयादमान एवान्तभवोपपततः । साध्येत्यादि । एतदेव व्याच-यतरत्या- 
दिना । एवं चातर साष्प्रतीतये व्रिरूपस्य साध्यस्य निदात्लुमानसमानक- 
श्यमेवा लक्षणमिति भावः । ययेवं तत्तोऽसय को बिशेष इलाशक्खाद-वि- 
च्छित्तीत्यादि । ठवालमानं विण । सार्थ पर च । तत्र साथ यत्र मया. 
यमवगतोऽ्थं इति खपरामसख निश्चयः स्यात् । परार्थ तु यत्र परेणानवगतसख 
वनः भरिपादनासरपलायकलवं सयाद । एवं च । खार्परा्मदेन दविनिभमनु- 
मनमकैकोऽकारो वाच्यो न पुनरलुमानदेतुतया एथगलंकारतवम् । उभयत्रापि 
सामान्यलकणादुगमासकारकारिमावय्ैवोपपततः। तत्र साथवमानं, यया मन्थ 
छतवोदातम् । तत्र हि सवो लम इति खपरामधेैव नियः । परायोलमानं 
चथा--^तदसिि तेषां तमचि प्रसवणा गिशाचरत्ं यदि पारमार्थिकम् । ततः भ्ये 
संनिदितेऽत्र वासरे कयं च ततसंचरणं भविष्यति ॥' अत्र दिवासंचरणस्य कायख' 
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प्रतिपादितं वहि गमयम्तीलनुमानम् । सूपकमूरत्वनाटंकारान्तरभङ्षी- 
करेण विच्छ्याश्रयणात्तकौनुमानैरक्षप्यम् । 

कवित शदधमपि मवति । यैथा-- 
यत्रैता रहरीचलाचर्टशो व्यापारयनिति शवं 

यत्रैव पतन्ति संततममी मर्मसशो मागेणाः । 
सचचकरीृतचापमश्चितशसङ्करः क्रोधनो 

धावत्यग्रत एव शा्नषरः सत्यं सदासां सरः ॥ 
खन्न योषितां भ्रूवयापारेण मार्गणपतनं सरपुरोगामित्वे साध्येऽनलं- 

हतमेव साधनमिति डुदधमनुमानम् । परोढोक्तिमात्निष्पत्नाथनिष्लन 
च विच्छित्तिविशोषाश्रयणाचारुत्वम् । अयमत्र पिण्ाथेः--इदासि 
परत्याय्यपरत्यायकभावः । असि च समथ्यैसमर्थकमावः ॥ 

बिरुदं निशाचर परपरायको हेदः । ईपकमूकत्वेनेति । रूपकमन्तरेणा- 
इत्थानाद् । नलु चास्ारंकारान्तरगर्भीारमात्रमेव किं तर्कालमानवैलकषण्यनिमि- 
ततम्, उतान्यदपि कंषिदिलयरा्ाट्-कचि दित्यादि । अनलंकृतमिति 1 
कीसनधमदिः भरठोक््या वास्तवतवेनैव विवक्षितत्वादतिश्योक्यायलंकारान्तर- 
ग्ीकारामावात् । अतश्ास्य कविकर्मैव वैलकषण्यनिमित्तमिति भावः । तदाद-- 
भरोढोक्तीत्या दि । एवं च कविकर्ामावाय्न विच्छिपिविदोषाशरयणं न सात्त्र 
नायमरंकारः । यथा--“यो यत्कथापरसङगे च्छिनच्छिनायतोप्णनिःश्वासः । स 
अवति तं परति रकतस््ं च तथा दस्यसे तलु ॥' अत्र रक्तत्वं अति विष्टर 
निःवसितसर्थऽपि हेतुत्वे वास्तवतवात्कविभ्रतिभानिवेतितत्वाभावान्ायमलंकारः ! 
यथा--श्रजाना बिनयाधानाद्रक्षाद्धरणादपि । स पिता पितरलासां केवरं 
 जन्मदेतवः ॥ अत्र॒ विनयाधानादिदेक्लां बास्ववत्वादनलंकारत्वम् । न पुनरत्र 
इहेतोरा्थतवाभावादनलंकारत्वमिति वाच्यम् । कविकर्मण॒एवालंकारनिबन्धनत्वेनो- 
"तलात् अथेत्वख तदग्रयोजकत्वात् । न हि हेतोराथत्वेऽपि कविकरमव्यतिरेकेणा- 

१, 'शदधमेव' क. २. यमा इति ख-षतके नासि. ३, "रूपकमेवेति" क. 
५. ्वासनपरादेः क. 
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तत्रप्रतीतपत्यायने प्रत्याय्यपल्यायकमावः । प्रतीतप्र्ायने तु सम~ 
ध्यैसमर्थकमावः । तत्र मरत्याचयप्रल्यायकमावेऽनुमानम् । समथ्यैसमथैः 
कमावे उ यत्र पदार्थो दैव॒लत्र देलेनोपादाने नगेनद्र्तास्लचि 
कर्कशतवात्' र्यत न कश्चिदरुकारः। यत्र तृपात्तख दतुलवं यथोदा- 
हते विषये शयश्च दर्मा्करनिष्यपकषा इत्यादो तत्रैव काव्यलिङ्गम् । 
यत्र ठु वाक्यार्थो देत॒सत्र हेयुपतिपादकमन्तरेण देत॒तवायोपन्यासे 
काव्यलिङ्गमेव । तरखव्वेनोपन्यसलख तु देद॒तेऽ्थान्तरन्यासः । एवं 
चासां क्रियायां का्यकारणवाक्यायोरतुतरे काव्यलिङ्गमेव पर्यैव- 
खति । समथ्यैवा्या्थेख सपक्षत्ात् । तारस्थ्यामावात् । ततश्च 
सामान्यविरोषभावोऽर्थान्तरन्यासख विषयः । यलुनरथान्तरन्यासख 
कयैकारणगतेन समर्कलमुक्त› तदुक्तरक्षणं कावयिङ्गमना्ि्य 
तद्विषयत्वेन स््षणान्तरखद्धरराभितत्यात् । 

क्रं सात् । तच्छान्देऽि देत कषित्कविरतिमनिविततवेनांकाराम्ु- 
परमम न कविदोषः । अन्थक्ृता पुनरेतचिरंतनमतादुरोधेनोक्तम् । तन्मतमेवा- 
विय ह्ययमन्रेलादिना विचारः भस्ुतः । तत्रेति द्वयनि्ौरणे । प्रतीतेति । 
बोद्येन समर्थतया सुख एवाधिगतस्येलथः । न कश्चिद ठंकार इति । 
हेवमातररूपत्वात । हेव॒ल्वाचकं विनापि तदधिगमे ह्यस्य चारुत्वातिदाय इति 
भावः 1 यदवकति--देदलपमतिपादक्मन्तरेणेति । उपात्तस्येति । पारिरेभ्या- 
दायस्य देलत्वेनोपादानामिधानात् । एकमिति पदार्थगतम् । हेतुतव्तिपादक 
इति रब्दादिः । तरस्थत्वेनेति । न ठ हेठत्वेनेख्थः । अत एव चानयोभेदः। 
ततश्चेति पारिदोष्यात् । नड ययेवं ततपूवंमथौन्तरन्यासख केनाभिप्रायेण कार्मका- 
रणगतत्वेन समथकलसुकतमिवयरह्याद -- यत्पुनरित्यादि । लक्षणान्तर 
स्येति । पदार्थगततवनैेः । यदाहुः--श्ुतमेकं यदन्यतर स्यतेरभवस्य बा 1 

१. "इलादान्ि ख. २. शेवत्क्रतिपादकं' ख. 



अरंकारसर्वस्वम् 1 १८७ 

उक्तर्षणौश्रयणे त॒ यच्चत्नेतर्यादिर्विविक्तो विषयः कान्यलिङ्ग- 
सरथन्तरन्यासदित इति कायैकारणयोः सम्यसमर्थकत्मम्थन्तर्- 
न्यासे पूर्व दरितमितीयं गमनिकाश्रयितम्या । 

एवं तर्कन्यायमूलमरंकारद्वयमिदे प्रतिपादितम् । जधुना वाक्य 
न्यायमूला अलंकारा उच्यन्ते-- 

उदिष्टानामर्थानां क्रमेणानदेलो यथासंख्यम् । 
उर्व निर्दिष्टा उदः । पशचाविर्देशोऽनृदेशः। स चार्थदर्थान्तरगतः 

संबन्वश्चानन सामध्यौलतीयते । उर्ध्वं निदिटानामर्थानां पश्चानिदि- 
रः कमेण संव्धो यथासंख्यमिति वाक्यार्थः । अन्ये विमलं 
कारं कमसंकयामिदधिरे । तच्च यथासंख्यं शाब्दमार्थ च द्विषा । 
शाब्दं यत्रासमलानां पादानामसमलः पदैरदवारकः संबन्धः । तत्र 
कमसंबन्धस्यातिरोदितख प्रत्ययवत् । आर्थं लु यत्र समासः क्रियते 
उतर सयुदायख समुदायेन सह संबन्धस्य शाब्दल्वादरथावगमपर्गालो- 
चनया त्वयवगतः कमसंव्धः प्रतीयते । तथात्र थासंख्याथतम् ।. 

हेता भ्रतिप्येत कर्य तडच्यते ॥ इति । गेतदुदधटमताभिमायेणों 
तत्कथं खमतं संगच्छते इत्याश्गद--उक्तेत्यादि । विविक्त विषय इति । 
ताटस््यव्यतिरकेण वाक्यार्थस्य हेतलायोषन्यासाद्थान्तरन्याससत्रानया्टतेः \ 
आश्यितन्येति। न सनर्शठेतः संभवतीलरथः। एतदुपसंहरजन्यदवतारयति-- 
एवमित्यादिना) उदिष्टानामित्यादि । य थोदिति । उदिनामेव छजुनि- 
देशे पौनच्क्ं स्याद्। साम्यादिति । वाक्यपयौलोचनवयत्। अन्य इति 1 
वामनादयः । यदाहुः--उपमयोपमाना कमसंवनधतः कमः* इति । अनेनास 
आच्योकतवं दर्चितम् । अव्यवदितत्वेनेति 1 समासायभावात् । अवयवा 
नामिति । हरिकजटादीनाम् । न चास्यारंकारतव दुकतम् । दोषामावमात्रसूप- 

१ चारेण क, २. 'वथासंखयम्, ख. ३. “अव्रतः ख. 
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आचखोदाहणम्-- 
श्सवप्योकसि सप्रतापगरिमणवपरेसरे त्यागिनां 

देव तव्यवनीमरक्षमसे निष्पादिते वेधा । 
इन्दुः किं घटितः किमेष विहितः पूषा किमुलादिते 

चिन्तारतमहो द्यैव किममी सटाः कुरमायृतः ॥' 
अत्र खावष्योकःमथृतीनामिन्रादिमिः कमसंबन्धखाव्यवटिततरेन 

अतीतः शव्द यथास्वम् । यथा-- 
(कजरदिमकनकरुचः सुपर्वरपदंसवाहनाः च बः । 
जलनिधिगिरिकमर्या हरिदरकमलासना ददतु ॥ 

अत्र कजलादीनां खुपणीदिभिः संबद्धानां जनिध्यादिमिः सह 
संबन्धो हरि्तिमिः संबन्धः श्त्या सषुदायनिषठः प्रतीयते । भथी- 
जुगमानुसारेण त्ववयवानां कमसंबन्धावगतिरित्याथै यथासंल्यम् । 

त्वात् । उदिष्नां कमेणानुनिददो हयक्रियमाणेऽपकमाख्यो दोषः भसज्यते 1 यदु- 
-म्-कमहीनार्थमपकमम्' दति । तच यथा--कीदिमतापौ मवतः सूर्याय 
नद्रमसाविव' इति । दोषाभावमात्रं च नारुंकारत्वम् । तेस कविग्रतिभात्मकविच्छि- 

त्तिविरेषत्वेनोक्ततवात् । त्वे चास्य “यथासंख्यमनदेदः समानाम्, इ्यादिसूत्रोदा- 
इरणानं "द्रीालालुर्तीक्चवाराण्टन्यकः' इलादीनामप्यलंकारलपरस- 
ऊः । एतच ककरोकतिजीवितङृता सम्रप्सुक्तमिखस्माभिरिह नायम् । मन्यज्ृता 
सुनरेतदुद्धटमताडुयायितया लक्षितम् । एवमासत्तिबिश्रकरषैवतां तदपेक्ष उपदेशा- 
छम इति.खकितः । कमोऽप्यनरंकार एव । दोषाभावमात्रर्पतवात् । आदिषश्वा- 
-भिर्द्वानामतग्ानिदेशे हापक्माख्य एव दोषः सयात् । यथा--(ुरङ्गमय मातङ्ग 
मे प्रयच्छ मदालसम् ॥ अन्र.गजाश्चयोरादिपशानिदेरययोरप्यतयानिरदेशादपक्- 

-मत्वम् । अनयोश्च खस्थाननिदशे दोषाभावमात्रत्म् । न पुनरलंकारत्वम् । 

१. ५नख' क. 
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एकमनेकसित्ननेकमेकषिन्करमेण पर्यायः । 
कमम्रलावादिदमुच्यते । एकमाधेयमनेकसिन्नाधारे यतिष्ठति स' 

एकः पर्यायः । नन्वेकमनेकगोचरमिति भराक्तनेन लक्षणेन विरोषारं- 
कारोऽ्रोकतः । तक्किमर्थमिदमुच्यते इत्यागङ्कयोक्तम्-- क्रमेणेति । 
इह च कमोपादानादर्थ्त्र योगपदप्रतीतिः । तेनास ततो विविक्त 
विषयलम् । तथा-- 

एकसिन्नाधारेऽेकमापेयं यत्स द्वितीयः पर्यायः । 
नन्वत्र समुचयाटंकारो व्यते इत्येतदर्थमपि क्रमेणेति योज्यम् } 

अत एव गुणक्रियायोगपच सगुः” इति स॒च्यरक्षणे योगपचगरह- 
णम् । अत एव करमाश्रयणासर्याय इत्यन्वथेममिघानम् । 

तसमात् । (अवद्यं तदो भाविवियोगो यत्र नो श्ुवम् । परिच्छदखददन्धुविष- 
बन्दियजीवितैः ॥' इलन् परिच्छदादीनामन्यथानिदशे दोष एव स्यात् । न चात्र 
 तादकशविद्िशेष उपलभ्यते । येनानठंकारत्वं स्यात् । एवम्--“आलामखमयो- 
ऽदमत्यभिमतेददादिमातस्शो मामद्धा बिरतिर्ममेति च तेदारात्मजादिष्वपि । 
अस्माकं व्वेदमनिष्कटनदीसीमाचकेदारिकादेदाक्मेशादिगादिकेष्वपि कथं सा हन्तं 
नातं गता ॥” इलत्रापि ज्ञेयम् । एकमिव्यादि । शमिति पर्यायल्षणम् । 
तदेव व्याच--यकमित्यादिना । एकं इति द्वितीयपक्षया 1 अतश्च दौ 
पयोयौ । न ुनरेक एव । सामान्यलक्षणायोगाव् । अत एव काव्यप्रकादकृता 
एयगेतो रितो । “एकं कमेणनेकसिन्पयौयः” इति । अन्यसतोऽन्यया" 
इति च । अन्यकृता त्नयोरत्रान्यस्यान्यथा अ्रद्णेन_कमान्ययाभावोऽपि प्रसक्त 
इति वूमणोद्धावनयैवं क्षणं कतम् । एवं ऋमेभैकमनेकतरान्यया वा पर्याय यपि 
सूषितं तसैव प्रयोजनं दर्शयति--नन्वित्यादिना । किमर्थमिति । विरेषा- 
कंकरेभैव तत्मतीरिषिदः । अथौदिति । षारिदोष्ात्मकात्सामर््यदिखर्थः{ 
तेनेति । कमयोगप्यरूपतवेनलर्थः । तत इति 1 विरोषाव् । तथेस्यादि 
अघ्रापि कमग्रहणस्य भयोजनं दशयति--नन्वित्यादिना। अत यतेति 1 
बिकषसयुचययोर्योगपयसंमवात् । अन्वर्थमिति ॥. परादुपाख इय" इसने- 



१९० कन्यमाला । 

विनिमयाभावासरिदृखवटकषण्यम् । तस्या हि विनिमयो रक्षण- 
लवेन वक्षे । तत्रानेकोऽसंहतरूपः संहतर्गशचेति द्विविधः । तच्च 
द्वनिध्यभाधारापेयगतमिति चत्वारोऽख मेदाः । क्रमेणोदाहरणानि 

ननन्वाश्रयखितिरियं किर कारू 
केनोरोतरविचिषटपदोपदिष्टा । 

प्रागणैवख हवये बृषलक्षमणोऽथ 
कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः सनाम् ॥! 

भविचुषटरागादधराजिवतितः खनाङ्गरागारुणिताच कन्दुकात् । 
ङशङ्करादानपरिषताङ्धलिः तोऽक्षसूत्रमणयी तया करः ॥' 

नालुपालये गम्यमाने घनो विदितत्वात् । अतश्वास्यैव कमार्थामिायिलाकर- 
मनोऽपि ्टवगकंकारतया न लक्षणीयः । अयात्ररोहावरोहयोरधिकयोः प्तीतिर- 
सीति युकमेवास थग्क्षणमिति चेत् । एवं तदयंधाराधेयानां परस्परं विलक्ष 
त्वाम्यामप्यरंकारान्तरभणयनं स्यात् 1 तयोरप्वधिकयोः पर्याय संभवाद् । न चात्र 
तावत्क्िदतिदाय उपलभ्यते । येन ्ठथगलंकारत्वमपि खात् । एवमारोदादिना 
यदत्र यलकष्यमवगम्यते तदतद्भेदतमे निमित्तम्, न घुनः थगलंारतायाम् । 
एकस्ानेकतान्यथा वा कमेणावस्थानाख्यसख सामान्यलक्षणखात्राप्यनुगमात् 1 
एवं “देकसानिदृततोऽथे आधारान्तरमाश्रयेव्.। स॒ पयय निवृतौ तु कमोऽयं 
बहुधा स्थितः ।' इत्यप परयायादस्य एकतवे निमित्तं न वाच्यम् । निदृत्यनि- 
इत््ो्गच्छितिविदोषलामावात् । तसादख परीय एवान्तमौवाटग्ठकषणप्रग- 
नं नबनवारंकारपदरनदेवाकमात्रमेवेखरं बहुना ॥ नज चैकानेकल्पसय वस्तु- 
नोऽन्यत,आततिः परद्िरेवायं कं नेतयादाह्याद-विनिमयेत्यादि । संहत- 
रूप इति । देषातरूप इयथः । अयेति शब्दसामान्यमवरम्न्यो्म् । असं 
इते इति । आभयागामनेकलाद् । कमेणेति । इदयायुक्रमाव् । एवमप्ये- 
सैव कान्टस्योत्तरोत्रािकस्थानासादनादारोहगप्रतीिः । अवरोह यथा-- 
+ -१, 'आधाराषेयमितिः ख, 
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“निचा माखतकरन पुराणां यः संचरोऽमूदमिसारिकाणाम् । 
नदन्ुखोल्काविचितामिषाभिः स वाहयते राजपथः रिवाभिः ॥ 
शत्ैव सुगयेति कृलोदरीति मरियेति कान्तेति मदोत्सवोऽमूत् । 
कतर दैवाद्ववने मदीये पीति भार्येति गिरश्वरन्ति ॥ 

अत्र काठकरूटमेकमनेकसित्नसंहते आश्रये कमेण सितिमतनिवद्धम् । 
करशचैकोऽनेकसिन्संहते क्रमवान् । अधरकन्दुकयो्िवृदयुपादानतया 
संहतत्वेन शितत्वात् । अभिसारिकाः रिवाश्चानेकलमावा असंहतख्पा 
एकसिन्नाश्य राजप क्रमवरतिन्यः । वचने चैकसित्ना्य सुग्धसादि- 
वगः पैलीत्यादिवरगश्च वगैत्वादेव संहतस्पोऽनेकः करमवानुपनिवद्धः | 

समन्यूनाधिकानां सेमाधिकन्यनेर्िनिमयः परि्ततिः । 
विनिमयोऽत्र किंचित्यश्ला कसचिदादानम् । समेन तुल्यगुणेन 

स्यज्यमानेन ताद्शखेवादानम् । तथाधिकेनोकछृष्टगुणेन दीयमानेन 
न्यूनस्य गुणदीनस्य परिग्रहः । एव न्यूनेन दीनगुणेन त्यज्यमानेनाधि- 
कगुणस्यो्कष्टसखय खीकारः । तदेषा त्रिप्रकारा परिदृत्तिः । कऋरमम्रति- 
ाससंमवातपर्यायानन्तरमस्या रक्षणम् । समपरिष्तियैेथा-- 

शिरः शाव खगत इयादि । अतर ग्या उत्तरोततरस्पानासादनम् । संतरे 
इति । अधरकन्टुकादेरनेकस्या्रयत्वाव् । कमवर्तिन्य इति । ममिसारिका- 
शिवानामतीतवर्तेमानकालावच्छिननत्वात् । सुरधत्वादीनां बहुतादैतवम् । सम~ 
न्यनेत्यादि । एतदेव व्याचे--बिनिमय इत्यादिना । तादृशस्येति । 
इल्ययुणखेलरथः । अतश्चात्र द्वयोरपि ठल्ययुणल्वा्यज्यमानादीयमानयोरगम्य> 
मानमौपम्यम् । एवं च तनिमित्तस साधारणधरमखापि तरबिष्यम् । अधिकलं 
ज्बूनलं चोक्छष्टावत्ृटत्वयोगात् । अतश्चात्र शब्दोपाततदथति (१) । कषित्सा- 
अध्यलभ्यं तदिति निर्यमख वरिरूपलात् । छमश्रतिभासेति । लागादान॒बोः 

१. (ीलवादिवनश्र' ख. २. 'ठमानािकन्ूतैः" ख, ३. “जतः? श्मारम्य 
साम्यम्" पनतं ख-घ्तके नाखि, ४, “विनिमय, ख. 



१९२् काव्यमाटा । 

“इते दच्वामरारीणां येन यदे्वगृहत । 
दिरण्याक्षवधाद्यषु यशः साकं जयश्रिया । 

खत्रोरोयरासोस्तल्यगुणलम् । गपिकपरिडपिर्यथा-- 

सकिमित्यपास्ामरणानि योवने धतं लगा वाथकदोमि वल्कटम्। 
वद भदोपे ्फुय्वनदतारका विभावरी यचरणाय कलपते ॥' 

ज्नोकष्टगुणेराभनन्यूनगुणसख वल्करख परिद्चिः । न्यूनपरि- 
वृरि्थया-- 

श्वस च प्रवयसो जटायुषः खर्गिणः क्रिमिव शोच्यते दुमेः । 
येन जैरकटेवख्ययाक्कतीतमिन्दुकिरणोज्जवलं यषः ॥ 

खत्र हीनगुणेन, कटेवरेणोक्कृष्टगुणसख यङसो विनिमयः । 

वैर्वापयेण कमिकतात् । तुदयगुणत्वमिति । वैषुलयादिना साधारणधर्मस्याबु- 
-गाभितया घुनरत्र ठल्यणलवं यथा--छधावदातं पणडुलं विनिधाय कपोकयोः। 
सीर्ै्योत्य रारण निःशेषमकरोयदाः 1” खधावदातमिस्यजुगामितम् 1 
विम्बपरतिविम्बमावो यया--“<तानामेतासाञुदितङखमानां मदद्तौ मतं लख 
दत्त्वा श्रयति शृशमामोदमसमम् । कतास्त्वष्वन्यानामहद इशमादाय रभसादृद्- 

खाधिव्यािन्रमरुदितमोदव्यतिकरम् ॥” अत्र ठतामत्वयोरविम्बप्रतिबिम्बभावः ! 
दधसामान्यरूपत्वं यथा--“मनोहरे खं अतिवेतनाय सतं प्रकल्योन्मदचित्तदारि । 
म्ाद्दानो मधुपायिलोकः पद्माकराणामदणीवभूव ॥" अत्र मनोहरलवित्तदारि- 
त्वयोः द्सामान्यरूपलम् \ आभरणानां चाव्रोत्ष्टलं यस्ठुसामध्यौडम्वते ।, 
वल्कल पुनवार्थकंशोभीलनेन खयमेव न्युनत्वसु्तम् 1 एवं कठेवरयशसोरपि' 
जर्जरोऽञ्वरतवेन न्यूनोधिकत्वसुक्तम् । पैतचास्य ्ाच्यरप्युक्तमिति दगोदाह- 

१. “अतशवासयाः' ख. 
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दला दशनमेते मल्माणा वरतनु लया क्रीताः । 
क त्वपटरसि मनो यददासि रणरणकमेतदसत् ॥ 

जत्रा समपरिदततिः । द्वितीयाय न्यूनपरिवरृतिः । 
एकस्ानेकप्राप्तावेकत्र नियमनं परिसंख्या । 
एकानेकमसतावादिद वचनम् । एकं वस्तु यदानेकन्र युगपतसंमा- 

व्यते तदा वैखेकतरासंममये द्वितीयपरिहारिण नियमनं परिसंस्या । 
कँसयचित्परिव्ेन कुतरचितसंयानं वणेनीयत्वेन गणनं परिसंख्या । 
सा चैषा परपरा तदन्यथा वेति पथमं द्विषा । प्रयेकं च बैजनीय- 
ल्ेऽख शाब्द्लवथैतवभ्ां द्वैविध्यमिति चलुः्रेदाः। करेण यथा-- 

रं भूषणं सुदटमत्र यो न रलं 
किं कार्यमायेचरितं सुकृतं न दोषः । 

किं चञ्चखतिहतं धिषणा न नेतरं 
जानाति कस्वदपरः सदसद्विवेकम् ॥ 

“किमासेव्यं पुंसां सविधमनवयं युसरितः 
किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगरं कौस्तमभृतः । 

रणेऽपि समपरङत्ादि योजयति--दत्वेव्यादिना 1 एकानेकेति । पयाये 
एकल्यानेकतर पर्मवसानादेर्कत्वात् । असंभाव्य इति । कविप्रतिमानिवर्ित- 
तरामावा्यकोत्तर इत्यथः । न पुनः परातिविषयत्वेनासंभाव्यत व्याख्येयम् । सर्व+ 
यामासया्थान्तरनिषेधमात्रपयो दि विधिः परिषंख्या । अत एवाथान्तरनिेधे 

तातपरयमेव दर्योयि ्वितीयपरिहारेणे्युकतम् । अपवजैन इति । “अप परीव्जनेः 
इति वचनात् । सेति । ययोक्तरूपा । पएपेति । परिसंख्या । किं भूषणमिति 
अश्दूवकत्वम् । न रत्नमिति शब्दोपादानात्परिवर्जनीयस्य शब्दत्वम् । > न्खुन- 

~ १. ^संभान्य यल, ख, २. रिवजेन कचि, ख, 
यलञस्' क. ध 
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१९४ कान्यमाखा । 

किमाराध्यं पुण्यं किममिरूषणीयं च करणा 
यदासक्त्या चेतो निरवपि निमुक्ये प्रभवति ॥ 

भ्मक्तिर्मैवे न विभवे व्यसनं शाखे न युवतिकामलि । 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदस्यते महताम् ॥ 
श्क्ोरिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागे । 
काठिन्यं कुचयुगले तररूतवं नयनयोर्वसति ॥ 

अव्र चौलं वस्तु गृद्यमाणं वस्वन्तसव्यवच्छेदे पर्मवखतीति 
व्यवच्छेद वैस्लन्तरशब्दमातरं वेति नियमामावः । जभेकिकलामि- 
ायेणेव कचितम्ूर्ैकं हणम् । यथा-- 

विरङ्षयन्ति ्रुतिव्म यलं ठीखावतीनां नयनोतलानि । 
विमतिं यामपि वक्रिमाणमेको मडाकार्नरार्षचन्द्रः ॥ 

यथा--चितरकर्मघु वर्णसंकरो, यतिषु दण्डडरहणानिः इत्यादि 
छेषसंषट्तत्वमस्मा मल्यन्तचारुलनिनन्नम् । अत्र च नियमपरिं- 

रीश्रादि सेव्यामिति परिवनीयस्य शब्दाजुपादानादर्थम् । अतेति। एपूदाह- 
रणेषु । अलोकिंकमिति । कविपरतिभानिव्तितम्। गृह्यमाणमिति । विषी- 
यमानतया । वस्त्वन्तरव्यवच्छेद् इति । अर्थान्तरतिषेधमातरतासरयत् । 
नियमाभाव इति । नह्यत्र व्य्च्छेयस्य शन्दतवा्त्वाभ्यां कथिहकणमेद 
इति भावः । टोकिकत्वाभिभरायेणेति । नदि “ब पञ्ननखा मह्याः इ 
श्यादौ भश्पू्यकं महणमिलयाशयः। कचिदिति । उवाप्यप्श्पूवेकत्वमपि मवे, 
दिति भावः । च्ेषसंप्र्तत्वमि ति । रेषरन्दथाव श्िटशब्दनिवन्धनाया 
तियो वर्तते। तयातवोक्तेश्ातिरायोषिमात्रसष्तवे न तथा जाखल भवतीति 
योजने । अत्यन्तेति । पूर्वदाहरणेभ्यः । नयु नियमपरिसेख्ये भिशषलकषये 
असिदे इति कथं तयोः. सामानाधिकरण्यं सुतरितमिलाकङ्जाद--अतरिवयादि । 
वाक्यविदो मीर्मासस्मः । यदाहुः --शिषिरयन्तमप्रातौ नियमः _पाक्िके 

१. (लोकिकं ख. २. “स्लन्तरं शब्दम वेति" ख. ३. “निवि क^- 



अटंकारसर्वखम्ः । १९५ 

स्ययोर्वाक्यविलमसिदधं रक्षणं नादरणीयमिति सूयापनाय नियमनं 
परिसंख्येति सामानाधिकरण्यनोक्तिः । अत एव पाकषिक्यपि प्रातिरत्र 
सीक्रियत इति युगपत्संमावनं प्रायिकम् । 

सति । तत्र चान्यत्र च भातौ परिसंख्या निगयते ॥ इति । अव्रायमर्थः । इह 
कलचिदर्थस् नियमेनाज्ञातसय विधिः श्रियमाणो यदाथान्तरनिे धा्मपि पय, 
-चखति तदा नियमविधिः । एनरङातज्ञापनमातरपर्यवसित एव मवति ॥ तेन नियमे 
श्रीहीनवहम्ति' इदयादाववधातमातरपयैवसायित्वमेव । दखनादेरपि निषेध्य 
पर्यवसानात् । नापि निषेधमात्र एव तासर्यम् ! अवधातामावे विष्यनिष्पततेः ¶ 
सर्वमकरारमतिराता्परषूरणसयप्यमवे विभिः करियमाणोऽर्थान्तरनिभेधमत्रा- 
यमेव यत्र प्मवखति सा परिखंङ्या । तेन शच्च पवना भ्या" इतादा- 
वन्यप्चनखमक्षणनिषेधमाव्रतालर्यमेव । नः पुनरेतत्यबनखमश्षणकठेव्यतापि ¶ 
तथात्वे हि प्रानं पबनखानामभकणे प्रयवायभरसङ्ो नियमादस्या भेके वा न 
सात् । नाद्रणीयमि ति 1 अनेनैव रकषणेनोभयोः संहात । तथाहि नियमे 
(समे देशे यजेत इत्यादौ यागस्य समविषमात्मन्यनेकत्र देशे आपतावेकत्र सम एवं 
नियमनं कृतम् । परिदंख्यायामपि सत्र भकणस् भारौ पचः प्नखविषय 
एकैकत्र नियमनम् । नन्वत्र पञचप्नखान्तरनिषेषमात्रतातपयीतमचप्चनखविषये 
अक्षणनियमनेन वाकयाथलवसिति कथसुभयालगाम्येतह्षणमिति चेत् । सदयम् 1 
असि तावदायुखे पथप्चनखविपषये भक्षणे विधिः । यदास्यायानतरनिषेपयैन- 
खाथिलं तदेव जीषितमूतत्वेनेदालंकारत्वप्रतिष्ठापकम् । तब नियमपरिरंख्ययोः 
समानम् \ अय नियमे बिधिनिषेधयोरवाकयारथल परिसंख्यायां च निषेधस्य 
नवोर्महान्भेदः इति चेत् । न । अस्व तागद्िधस्थन्तरे निषेधपर्यवसा> 
बिलं समानं; यनिबन्धनमनयोरलंकारतम् । यन्च॒ निमे विधावपि ताय 
न वु परसस्यायाम् \ तदनोपिकत्वादिहानादरुणीयम्ः । न हीह पशनां 
प्नखानामभकण एव॒ अल्यवायः असन्यते येन॒ विधिनिषेभतात्परयाभ्यामन- 
कोरंकारभेदः सात् । तथात्वे च . सवौलंकारभदाना भदेत्वतिरायादिकैः 
भवादधिलव््षणमसेऽलंकाराननदयं खात् 1 अतशवैतद्दलमेव मिस वा> 
म् । तदाह--अत पवेत्यादि.। खीक्रियत इलि मेधः { 

१. भिददेलतिशया संभवात्, ख. 
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दैण्डापूषिकया्थौन्तरापतनमथीपत्तिः । 
दण्डापपयोर्मावो दण्डापूपिका । धनदमनोकञादिभ्यशचः इति बुन्। 
एोद्रादित्ाच इव्यभावः । यथा--अहमहगिकेत्ादाविति के 

चित्। अन्ये लु दण्डापूपो विते यस्यां नीतौ सा दण्डपूषिकाः 
नीतिः । बमं शक्तोऽहं शक्तोऽसामिति जहमहमिकेतिवननलरथी- 
वष्ठ्ित्याहुः । यपरे दण्डापूपानिव दण्डापूपिकरेति देवे परतिकृताविति 
कृनं वयन्ति । जत्र हि मूषककरकेण दण्डभक्षणेन तैससहमाव्यषू- 

सा च यथा---िनतिन्यं लाम्" इलादौ । दयुसरतेशचरयोः सेवाया न युगप 
त्संभावनमिति निषेधपर्थवसायी दुरित एवैक सेवाया नियमः कृतः 1 
अत एव च त््ायिकमिलु्तम् । दृण्डापूपिकयेत्यादि । शव्दयोजनां ताव 
दाद-दण्डेत्यादि। दन्दरसशञकत्वादस्यानेन उुम्। शषयोपाध्यायिकेतिवत् । नलु 
चास्य अनोऽग्णितीति नित्वृदिः नं न भवतीलयाश्ाह--पृषोद्रेत्यादि । 
य॒थोपदिषटमिखनेन दि चष्टभोगभाजा चदानं वयाकरणदात्ेण लोपामवे. 
मकारादि यद्विहितं तद्भवति । लकषयमूरलाद्याकरणसय । तेनत्राविदितोपि इख. 
बोऽनेन सिद्धः ।इिराव्दो देतौ । (अत इनिठनौ" इति ठ् । एतच पर्य । 
सौमान्येनैवाभिदघता अन्यता खयभेबोपप्ः पक आश्वणीय दति सूचितम् ॥ ।, 
वेना्राय एव पद् आश्रयणीयः । पान्तरयोरपपततेः । तथा चात्र एकाक्षरा- | 
छतो जीतेः सम्या च न तौ स्तौ" इलयुक्या तस्य सम्रथे निषिद्धत्वात् | 
ठनेव न भूवति । अथापि विषयनियमा्सेति करणस्ा्ापि संबन्वादिदामि ¦ 
भवतीति चेव । न । एतद नियतोदाहरणविषयम् । अन्यथा दि निषेषक्लक- 
रण्सन्न एव स्याद् । अदमदमिकारान्द्स्य पुनरेतदलन्तमेवाुक्तम् । अदन्ता; | 
व्हिपदिादनो बिदितत्वात् । कनोऽपयत्र न पातिः । तस तौ. गम्यमाना | 
यामिवा वनैमानात्ातिपदिकाडकतलात् \ अदन्ातमरािपदिकादुक्ततवालङृ- 

१. "दण्डापूपिका को ̀  दण्ूविकया्पतनम्थपतत" ख. २. “वमो | 
ऽहं यतोऽलागिति क. इ. शलमे,ख. ५. भव भलतावितिः ख. धः । "समानमूपमदम' स, ९. "नतो, स. “वा सौ? ख. 
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पभक्षणम्थसिद्धम् । एष न्यायो दण्डापूपिकाशब्देनोच्यते | ततश्च 
यथा दण्डभक्षणादपूपमक्षणमर्थोयातं तद्वकखबिदथसख निष्यतौ -साम- 
्यतसमानन्यायत्वलक्षणाद् यदर्थान्तरमापतति सार्थापततिः । 

न चेदमनुमानम् । समन्यायख संबन्धरूपत्वामाबात् । असंबन्ये 
चानुमानानुतथानात् । अर्थीपरिश्च वाक्यविदां न्याय इति तजातीय- 

लेनेहाभिधानम् । हयं च द्विधा । प्राकरणिकादभाकरणिकसयाथापतन- 
मेकः रकारः । जप्राकरणिकालाकरणिकस्याथौपतनं दवितीयः प्रकारः । 

जाचो यथा-- 
पदयुपतिरपि तान्यहानि छच्छरदगमयदद्विषुतासमागमोक्कः । 
कमपरमवशं न विपरकुर्विखुमपि तं यदमी सरन्ति भावाः ॥ 

अत्र विवृत्तः प्राकरणिको ोकढृत्ान्तमप्राकरणिकम्थीदाक्षिपति । 
द्वितीयो यथा-- ~ 2 

शवृतधलुषि बाहुदयालिनि शला न नमन्ति यत्तदाश्वयम् । 
रिपुसंजकेषु गणना क इव वराकेषु काकेषु ॥ 

ावाच कलन मवति । अन्यथा दि गौरिव गवय इलत्रापि कनः मसङ्गः । तदि~ 
त्थमाय् एव पक्षो ज्यायान् 1 नन्वत्र फिमर्थतिख्छा तत्सहभाविनोऽधस कसयापतनं 
स्तं येने टदानैतवन दनभिलयाखङ्ाह येत्यादि । एतदेव मृते योन 
चति--ततश्वत्यादिना 1 सामान्यन्यायत्वलक्षणादिति । येनैव न्यायेन 
कला्थिदिलनवप्यापरसयावस्येसथः । चन्वथादान्तरतीतेः किमयमनु- 
मानमेव न भवतीाग्काह--न चेद्मित्यादिः । संबन्धरूपत्वामावा- 
दिति । दण्डभकणे ह्यपूपभक्षणं समानन्यायत्वाटुचितमपि न निधितमेव । दण्ड- 
भक्षणेऽपि एथक्मवेशावस्थानादिना केनापि निमित्तेनापूपानामभक्षणस्यापि भा 
वरात् । अलुमानंसुननियतमेवायादथौनतरस्यापतनमिलयस्ाःएग्भावः। देति 
वाक्यन्यायमूलारंकारपरसावे 1 दविविधेनेनापततोऽर्थान्तरस्य -साम्यादिना बहु- 
प्रकारत्वं न तथा वैचित्ावहमिति सूचितम् । आपाततः पुनरथान्तरखोपादाना- 
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अत्र श्ोलृत्ान्तोऽमकरणिको रिषृता्तं माकरणिकम्ादाकषि- 
पति । कचिल्यायसाम्ये निमित्तं छेवेण गम्यते-- 

“अङंकारः शङ्काकरनरकपारं परिकरो 
विशीर्णाङ्गो भङ्गी वु च इष एको गतवयाः । 

अवखेयं स्थाणोरपि भवति सवामरगुरो- 
वथो वक्रे मूं मवति वयं के पुनरमी ॥' 

सत्र विधौ करे इति रिष्टम् । भपराकरणिकखाणुबरचान्तासाकः" 
णिकाथापतनम् । 

तुस्यवलविरोधो विकल्पः । 
विरुद्धयो्तुल्यममाणविरिष्टलाततुस्यवर्योरेकतर युगपत विरु. 

इद्धलादेव .योगपचासंभवे विकल्पः । खौपम्यग्मलाचात्र चारुत्वम् । 
यथा--मन्तु शिरांसि घनूषि वा, कर्णपूक्रिम्तामाह मैय वा! 

मादानाभ्यं सेभवदात्या रचितयम् । त्नोपदाने अन्यताम् । अगा- 
दाने यथा--शीरारदापादरन-पित्रै स्थः समन्तादधमवन्मरदधः । य्रोढ- 
सनिभरशाजनयससंदर्भिणः सन्त्यपि गर्भरूपाः ॥° तच गर्मरूपेभ्योऽन्येषां का 
चतापतदषीन्तरमदपाम् ।चछषेणेति। ेमूखयातिरयोक्येलथः । त्ये 
त्यादि । एतदेव व्याच्े-बिरुद्धथोरित्यादिना ! ठल्यवलतवदेकस्यापि 
 बाधामावाननैकतरभहणम् । तच द्वयोरपि युगपतप्राधषिः । न च विरुदधयोरेतदुज्यते 
इत्यनैकस्यापि साधक्वाधकपरमाणामावादनिश्चयादनियतैकतरावलम्बनेन पाक्षिकी 

1 भत एव नियतोमयपक्षावलम्बी विकल्पः । नलु च 'यवैतीहिभिवौ 
यनै इति वालवतवादिकल्पादस्य को विशेष इाशाद-ओपम्येत्रादिः। 
जौपम्यं सामाजर्मरिजनधनभितरि तस्याप्य वधम् । एवं च यत्रतोपम्बग 
र्लं तत्रैवायमले न. कन्मरेति भावः । यथा-- निन्दन्तु नीतिनिसुगा यदि 
गरा ्ठन्तु लक्मीः परापत गच्छतु वा यथेष्टम् । ज्येव वा मरणमस्तु रा 
तदे वा न्यावयात्ययः अनिचलन्ति प्रदं न धीराः ॥" अद्नौपम््गभलामात्रादिक्रः 



अरकारसर्वसम् । १९९ 

इत्यादि । यत्र परतिराजकारये नमने शिरसां धनुषां च तुल्यप्रमाणश्ि- 
लमू । संधिविग्रहौ चात्र कमेण वुल्यम्रमाणे, प्रतिराजविषयतेन 
स्पभैया द्वयोरपि संमाव्यमानताव् । दवौ चेम विरुद्वाविति नालि 
्योवुगपसमदृतिः । मावतशवत् बुगपल्मकारान्तरस्ानाशङ्कयत्वात् । 
ततश्च न्यायप्राप्तो विकसः । 

नमन्ृतं च तयोः सादृस्यमिल्यरंकारता । एवं करणपूरीक्रियन्ता- 
मि्यादौ योजनीयम् । ओपम्यगरमलाचात्र चार्तवम् कचिन्छरषावरुवे, 
नाप्ययं दयते । यथा-- 

भभक्तपहविोकनपणयिनी नीरोत्परस्पभिनी 
ध्यानाठम्बनतां समायिनिरैनति दितमा्ये । 

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लकष्मीदशोखन्वती 
युष्माकं कुरुतां मवारतिंमनं नेतरे तनुर्वा हरेः ॥ 

छत्र नेत्रे तनुर्ेति विकद्पः । उत्तमत्वाचच तुस्यप्रमाणं शिष्ट 

स्मात्रत्वम् । विकलयदत्ं चान दशीयति--अत्रेत्यादिना । कमेणेति । 
धिरोनमने संधिर्धलर्नमने विग्रह्येति । सरभयेलनेन विरुदव्वमेवोदढष्तिम् । द्धौ 
चेमाविति । संभिविगरहौ । अनयोरविरुदत्वदितत्र्ययोरपि सिरोधलुमैमनगरो- 
व्दतवम् । तयोरिति । विरोधनुर्ममनयोः । भ्रकारान्तरस्येति । यत्र 
शिरसां धलुषां च युगपन्मनं न संभवेत् । ततश्चेति । विरुदयो्युगपत्मृत्य- 
संभवाभ्यायभाप्त्वेनास्यालन्मूल्यत्वुक्तम् । अत एव चैतदभाववादिनामन्यायवा- 
दित्वमपि सूचितम् । अब्रौपम्यकृतमेवाटंकारत्वमिल्याह- नमनेत्यादि । तेनात्र 
नमनाख्यस्य समानर्मस्ाजगामितगरैक्यरूपेण निर्देशः । वस्ुपतिवस्ठुमावस्ठु 
यथा--ष्टं विधातचितं सुखमेव चचक नथु तव कान्तिनिलोकिरेषु । 

* -एणाड्विम्बमथ वा विवरत्कच्डमेकं न॒यद्विदित एव जगत्यकारः ॥” अत्रे च~ 
शवदविवयवत्योः शुदधसामान्यरूपलं कलद्धयो्विम्बश्रतिविम्बमावः । उन्तमत्वा- 
दिति । द्वयोरपि भगवत्संबन्धित्वेन भवार्तिामनकरणसामर्थयैन समत्वात् + 



२०० काव्यमाटा । 

त्वम् । न चात्र समुचये वाशब्दः । संभवन्यामि गतौ महाकवि- 

व्यवहारे तथा प्रयोगाभावात् । ननु विरोघनिमितो विकल्पः । कथं 
चात्र विरोधः । नैतत् । तदुमध्ये नेत्रयोः प्रिष््ात्तयोः एथगमि- 
धानमेव न कायम् । कृतं च तस्र्थिमावं गमयति । स्पर्थिमावश्च 
विरुढलम् । नेत्रे भथवा समसखमेव शरीरमलयथावगमे विरीषख 
सुपरयेयतवात् । स चात्र छषच्छष्टः । लिङ्ग्ेषस्य वचनशेषस्य चात्र 
दृः । तसारसणुचयपरतिपक्षमूतो विकल्पाल्योऽलंकारः पूर्त 
विवेकोऽन् दित ईत्यवगन्तव्यम् | 

गुणक्रियायौगपचं सयुचयः । 
गुणानां वैमरयादीनां योगपयेनावखानम् , त्येव । क्रियाणां च 

समुचयोऽलेकारः । विकलप्रतिषषेणाख सितिः । कमेण यथा-- 

नलु च नेतरे च तजुशेखत्र सयुचय एव किं न भवतीलारक्घाट--न चातर 
व्यादि । गताविति । वाराब्दस समु्यार्थलक्षणायाम् । तथेति । समु 
यापरतयेदयथः । न हय्र समुचयारथो विवक्षितः । एवमन्न विरोधामावात्कथं 
विकत्पोऽपि न भवतीदयद--नन्वित्यादि । न कार्यमिति । तन्वभिषानेनैव 
नेत्रः खीकृतत्वात् । तमिति । एथगमिषानम् । स्प्थिभावमिति । 
अन्यथा हि ् थगमिधान निष्मयोजनं सयात् । स्पाथिभावादिति । वल्यताच्। 
असु्रतयेयत्वादिति । इ्टुतेन विरुढस्य कष्कत्पनानिरासः कृतः । स 
इति । गिकल्यः । एतदेवोपसंदरति-- तस्मादित्यादिना । सयुये ढयोरपि 
युगपदवस्थानमिह् त्वन्ययेलखस्य तत्पतिपक्षभूतत्वम् 1 अनेनास म्न्थङृटुपन्ञत्व- 
मेव दितम् । गुणक्रियेत्यादि । तथैवेति । यौगपयावस्यनेनेलरथः । 
अनेनेव चास्य युणकाणं`युगपदवस्थेमददममय्ुकम्। नैमैल्यमाटिनययोु- 

१. “निमिचको" ख. २. "विकरपस" ख. २. “स चात्र छेषः षिः" ख, 
४, शइयवधातव्वन्, ख. 



अटंकारसर्वस्म् । २०१ 

“विद्लितसकलारिुङं तव बरमिदमा्चु विमं च । 
प्रखर्मुखानि नराधिप मछिनानि च तानि जातानि ॥" 

८ भजयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतोऽतिदुःसहो मे 1 
नववारिषरोदयादहोभिर्भवितव्यं च निरातपत्वरन्यैः ॥ 
एतद्विभिलविषयल्वेनोदादरणदवयम् । एकाधिकरणलनेनाप्ययमं- 

कारो च्यते । यथा-- 
विजराणा दये तरया विनिहितं परेमाभिषानं नवं 

द्यं यद्विदधाति सा विधुरिता साधो तदाकण्यताम् । 
शेते ष्यति ताम्यति प्रपि प्रम्टायति आम्यति 

भेह्कटयु्िलति प्रणयति दर्लयुनमूैति उच्यति ॥ 
एवं गुणसयुचयेऽपयुदाहायैम् । केविदुनरन केवरं ॒गुणक्रियाणां 

व्यजतलेन सुचयो यावत्सम्तत्वनापि भवतीति वयन्ति । उदा- 
हरन्ति च-- 

^्यञ्चलुचितमुनसुखं हसितवत्साकूतमाकेकरं 
व्यावृत ्रतरलसादि श्कुरं सप्ेमकम्पं खिरम् । 

उदूान्तमपा्वृतति विकचं मजत्रहनोततरं 
चुः साञु च वर्तते रपवश्देकैकमन्यक्रिवम् ॥' 

'णयोदपनमनभवनयोश्च क्रिययोयौगपयेनावस्थानम् । बिभिन्नविषयत्वेनेति । 
सुणादीनां बल्सुखादिविषयगतत्वात् । अतश्च भिन्नाधिकरणोऽयं समुचयः \ 
-पकेतयादि 1 यद्यप्यत्र रयनादीनां कोषणादीनां च करियाणासुपनमनमवनादिव, 
तकाटान्तरभाविला् यौगपयेनावस्थानम् । तथापि त्नैरनतयेण ज्ञेयम् । पक 
भिति। यथैवात्रैकविषयत्वेन रायनायाः करिया इयर्थः ।. ततु यथा--शतं 
ज्योताजामैररणरवि सं्याकरमेलमसतोमै सयामच्छवि भप्टकः पीतमपि च ५ 
नभो नीटीनीलं रतिरमणठीलाबिदरणे स्थली. घाता चित्र चतुरमध॒ना चित्रित 



२०२ काव्यमाखा । 

उत्राकेकरादयो गुणशब्दा न्यश्चदित्यादयः क्रियाशब्दा इति सा- 
स्तेन गुणक्रियायोगपयम् । 

मरसादिसमेमेत्यादीनां समासङृतद्धितेषु संबन्ामिधानमिति संव 
न्धस्य वाच्यत्वात् । तस च सिद्धस्प्तेन गुणलाद्ुणशब्देन गुण- 
यौगप्यमिति द्रव्यम् । एवमयं त्रिवा समुच्चयः | 

'एकं समुचये त्रिप्रकारमिन्नं रक्षयित्वा दवितीयं रक्षयति-- 
एकस सिद्विहेदस्वेऽन्यख तत्क्व च । 
समुचय इत्येव । यत्रैकः कसचितकारयख सिद्धदेठुतवेन प्रक्रान्त. 

सत्रान्योऽपि यदि तस्या ततद करोति तदायमपरः स्यः । 
न चाये समाध्यरंकारेऽनतमवति । तत्र येकख कारव परति पूरणं सा- 
धृकलम्। अन्यस्तु कार्याय काकताटीयेनापतति, तत्र समापिर््षयते । 
यत्र तु खलेकपोतिकया बह्रनामवतारलत्रायं॑सथुचयः । अतः 
समहान्भेदोऽनयोः । स एष समुचयः सद्योगेऽसचोगे सदसय्योगे च 
मवतीति त्रिधा मिते । सतः शोभनख सता शलोभनेन समुीय- 
मानिन योगे यथा-- 

मदः ॥" अत्र सितादीनां णानामेकाधिकरणत्वेन युगपदवस्ानम् । नञ च 
केकरादथो न्यश्दिलयाद्यश्च यदि -छ॒गक्रियाशब्दास्तत्रसाीलयादयः घुनः कं शन्दा 
श्याराङ्याट--मसादीत्यादि । तस्येति । संबन्ध । एतदुपसंहरति 
धमित्यादिना । त्रिधेति । णानां क्रियाणां गुणक्रियाणां च यौगपदयेनार, 
स्थानाच्) भिनाभिजञाधिकरणत्वेन यो विशेषः स एततप्पशच एवेतिन  शथगिहो, 
पत्तः लक्षयतीति 1. एकसेलयादिना \. पकः कस्यचिदिति । यत्र या- 
दो विवकितर् । पश्येति 1 मन्त -देतोः । तत्सिद्धिमिति । का- 
-्ेनिपिम्। अपर इति। पूरवसमु्यात् । भिललक्षणलात् । नु ययेवं तत्कथं 
बक्यमाणक्षणः समाधिरेवायं न मवतीाद्नाह--न चेति । पूणैमिति 



अदंकारसर्वखम् । २०३. 

(कुरममलिनं भद्रा मूर्तिमति शरुतिशालिनी 
सुजवलमलं स्परीता रक्ष्मीः प्रमुत्वमखण्डितम् । 

भ्रकृतिञुमगा एते मावा अमीभिरयं जनो 
चति नितरा दरं र्त एव तवाङ्कशाः ॥ 

अत्रामाडिन्येन शोभनस्य कुरुस मूत्योदिभिः शोभनैः समुचय: । 
एकैके च दुपहेततायोग्यं तत्र्भया निबद्धम् । जसतोऽ्ोभनस्यासताः 
सषुचीयमानेन योगे यथा-- 

दवारा सरमा्गणाः प्रियतमो दूरे मनोऽद्यसपुकं 
गां परेम न्व वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुरं निर्भरम् । 

स्वं धेथविरोपि मन्मथघुद्काकः कृतान्तोऽक्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कथं नु मिरहः सोटव्य इत्थं शठः । 

अत्र दर्गरलनाशोमनानां सरमागैणानां ताद्शेरेव परियतमादूर- 
त्वादिभिः समुच्चयः । नववयःपभ्ृतीनां च यद्यपि खतः शोभनलम् + 

अन्यनि; । आकसिकमापततो हि कारणान्तरस सौक्ेण सुः 
खेन खरूपोपचयाधागितवेन इष्टलर्यनिषपतिः योजनम् । सुत्ये नः स~ 
समैव हननकारथदारिलम् ॥ अत एवात्र खखेकपोविकयेति निदरनीयम् + 
एवं च--्ोवाणाददगपरिस्तमेण कीस्ठविजे विनिस्वरिभा । तेखि अदरिदः 
सषनवद्अरेणस्ा साणवाच्छिण्णाः ॥” इलयादौ समुचय एव । सोपानारोहणपरि- 
शरमस्प्ैयैव हरिदशनरूपस्यापि कारणान्तरस्य तदरयवच्छेदनिषेधसुखेन श्वासका- 
रिलोपनिबन्ात् । अत एवात्र न समाभिः । तस्य हि काकताठीयेनापतता का- 
रणन्त्रेण कार्यसौकरयं रक्षणम् ! न चात्ैत्वंमवति 1 न हात्र काकतालीयेनं 
इषस शरणान्तर्पलतनम् । तदर्थमेव सोपानारोणसोपन्नन्तवात् 
नापि तवोगात्कर्यलोपोदलनात्मकं सौकर्य, हरिद्॑नखापि सोपानारोदणपरि्रम- 
सप्तमा तत्कारित्वमातरसेव बिवरितत्वात् । अत एव “गवोवारिछः लुः 
क्म् । शोभनैरिति । भद्रत्वादिति योगात् । नज दूरनिवासितलादिना परिया 

१. सतदयेऽमयेषा गाथाखुरेव. 
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तथापि विरहविषयेनात्रा्ोमनलं जेयम् । सदसतः श्योमनारोभनसख 
तादृशेन सदसता सुच्ीयमानेन योगो यथा-- 

श्दी दिवसधूसरो गठितियोवना कामिनी 
सरो विगतवारिलं युखमनक्षरं लाते: । 

मरसुर्भनपरायणः सततदुर्गतः सञ्जनो 
दृपाङ्गगगतः खरो मनसि सप शटयानि मे ॥ 

जत्र शिनः खतः शोभनापि दिवसधूसरत्ादशोमनत्वेन सद्- 
सतसतारैरेव कामिनीभयृतिमिः समुच्चयः । नवत्र कश्ित्समुचीय- 
मानः योमनः । अन्य्त्वोभन इति सदसयोगो व्याख्येयः । ननु 
पाङ्गणगतः खर इत्यशोमनोऽन्ये तु योभना इति कथं समुचीयमा- 
नसय सतसतादरोनासता योगः । नैतत् । ् पाङ्गणगतः खठः' इति 
भुत भकमभ्ाहठमेव । न ल॒ सैन्दर्निमिततिः्ुपेश्यमेवेतत् । 

अत एवान्ेरवमादौ सहनरमिननोऽयै ईति द पवेखुक्म्। प्रकृते तु 
रपाज्गणगतत्वेन शोभनत्वं खर्तवेनाशोभनलमिति समथैनीयम् । एव 

दीनां ववशोभनलं तत्सं नववयःगरतीनामपीवयराङ्ाद-- नवेत्यादि । ता- 
दशेरेवेति । सदसद्धः । कामिन्यादीनां खतः श्लोमनानामपि गठितयौवना- 
देरशोभनत्वात् । अन्यथा पुनर सदसचोगो व्याख्येय इयाग्याद-नन्वि 
त्यादि 1 ताद्ेनेति । समुचीयमानेनेदर्थः । भक्रमभेदादिति । चोभना- 
नाुकमेऽप्यशोभनस निदेशात् । अत पतेति । सौन्दयेनिमित्त्वामावात् । 
अन्यैरिति । काव्यपरकाशकारादिभिः । त्च यथा--्ुतेन बदिर््यसनेन मूता 
मदेन नारी सकन निज्गा । निदा शान धतिः समाधिना नयेन चालक 
ये नर्द्रता ॥' अत्र ्ुिषविु्धादिभ्य उकेभ्यः सदरभ न्यतनमूर्त- 
बेनिष्ोर्भजत्वम् । एवमपीति । सलामप्यसां समयनायाम् । न समृ 

श्ुमेश्मेवेत्, क, 
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मपि विकषेष्यख शोभनत्वं क्रान्तम् , विरोषणख त्वश्ोभनत्वम् , इह 
लव्ययेति न सर्वेथा निरयम् । ननु दुर्वाराः सरमागणाः” इत्युक्तो 
दाहरणवत्कथं न सदसच्ोगः । नैतत् । इह शोभनस्य सतोऽस्लोभन- 
लमिति विवक्षा । तत्र लशोमनमेवैतदिति विवक्षितमियस्यनयो- 
ेद्ः । अत एवैक्रोपसंहतं भनसि सप्ताद्यानिः इति । खन्दरतवे- 
नान्तःमविष्टानामपि व्यथाहेतुलात् । अपरत्र तु (कथं सोढव्यः, इति 
सर्वेया ुषटलाभिपरायेण । तसादसति प्रकारत्रयख विविक्तनिषयलम् ६ 

कारणान्तरयोगात्कार्थख खुकरत्वं समाधिः । 
केनचिदारब्यख कार्यख कारणान्तरयोगतसोकरथ यत्, स सम्य 

गाधानात्समाधिः । समुचयसा््यात्तदनन्तरयुषेपः । तद्रक्षणं त॒ 
प्राक्रतिपादितमेव । उदारणम्-- 

(मानमस्या निराकर्वु पादयोर्मे पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टेदघुदीर्ण वनगर्जितम् ॥ 

माननिराकरणे का पादपतनं हेतुः । 

ति । अनेनापि मार्गेण कमभेदोपपत्तेः 1 असदयोगसदसद्योगौ भेदयि--न- 
न्विलयादिना । इद्देति । कृते सदसयोगोदाहरणे । लञनेति । असयोगोदा- 
इरणे । अत पबेति । रोभनख सतोऽयोभनत्वेन विवक्षणात्. । सोढव्य इत्यु 
पसंहृतमिलत्रापि संबन्धनीयम् । ` एतदेवोपसंहरति-- तस्मादित्यादिना { 
मकार्यसयेति । भ्कारद्यख तावद्धेद उक्स्दवचनादेव पारिरे्यातीय्- 
स्यापि अस्नरभेदः सतिपादितो . वीतम् । कारणेत्यादि । 
चष-केनयिदितयादिना । सोक यमिति 1 ऊर्यस 
 तकारणवशेन्, निष्यजतवेऽपि. खूपोपचयाधायक्वेनङ्च्ः 
विवकितत्वतब्ु वा करणमि्य्थैः 1 अत एवः 
खट वा कारणस भेदद्वयमपि ज्ञेयम् । प्रागिति सयुचय ।-हेवुरिति । भकतः} 
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ततसौकर्ये षनगितस्य कारणान्तरख रेपः । सोकर चोप 
कारायेति पदे प्रकादितम् । 

एवं वाक्यन्यायाध्रयिणोऽलंकारान्मतिपा्ाघुना रोकन्यायाश्रयि- 
णोऽंकारा उच्यन्ते । तत्र -- 

प्रतिपश्षतिरस्काराशक्तौ तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनीकम् । 
यत्र बरुवतः प्रतिपक्षस्य द्वेन मतिपकषेण प्रतीकारः कु न 

शक्यत इति पतसंबन्धिनो दुब तं भाषि तिरस्कारः क्रियते 
तल्मत्यनीकम् । अनीकस्य सेन्यसख प्रतिनिधिः प्र्नीकणुच्यते 1 त- 
सुस्यत्वादिदमपि प्रत्यनीकमुच्यते । 

तत्सौकर्याथेमिति । छदेन कार्यनिमत्तयर्थमिल्ः। ययाकस्मकयेनगचित- 
योगो न साततदा निरासमानराकरणं न सिगयत. । एतच अथमभकारस्योदाहरणम् । 
द्वितीयस्य यथा--शैणं लीकाभरणमभितन्नोटभित्वा श्रमाम्भः शक्तया पृशराबछि- 
खगमदन्यजनितदमशुदेहः । केडिोमः ङवल्यद्शां मन्मथे कामि पुंवदधावं 
 घटितममितः पारिपू्ं निनाच ॥* अत्र खेदादिना षटितस्यापि पुंवद्भाव के 
लिक्ोमाख्येन कारणान्तरेण लैणाभरणत्रोयनादिना खरूपोपचयाधानात्समाधिः 1 
एवमेवैमादाव्यापक्मेतहक्षणमिति यदन्यै, तततेपमेतहक्षणखरूपानवधारण, 
मेवेदं बहुना । एतदुपसंहरनन्यदवतारयति--पएवमित्यादिना । तत्रेति 
निर्ारणे । भ्रतिपक्ित्यादि । एतदेव व्याच--यत्रेतयादिना । बलवत इति 
ुर््नेति च अतीकाराकरणे विरोषणद्वारेण हेवद्योपन्यासः । तत्संबन्धिन 
इति । बलवत्मिपक्षमत्कसय । ततबन्धितवं च साद्दयादिसंबन्धमूलम् । दुव. 
तिः । तद्यापि टि बलवते दुरबखेन अतिपकषेन प्रतीकारः रुं न शक्यत 
इति मावः। तभभिति 1 सलं भतिपकषम् । बाधितुमिति । अन्यया टि तिः 
पप्रयोजनस्वदीयतिरस्ररः सयात । क्रियत इतिं । द्वेन अतिपञेण । ैतत्सं- 
ज्ञमा्रमिलयराह्ाद--मनीकंस्येत्यादि । ठत्यलमेव दरयति--यथेः 

१. "वाधितु" स, २. नेषष्नगाजित' क. ३. “वमादद, ४. (स रज्य च 
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यथानीकेऽभियेोक्तभ्ये तत्रासामर्थ्यततस्रतिनिभिमूतमन्यदभियु- 
ज्यते, तद्वदिह प्रतिपक्षे विजेये तदीयख दुर्बलस्य ॒तिस्स्करणमि- 
त्यथः । प्रतिपक्षगतत्वेन बरवत्वरूयापनं प्रयोजनम् । यथा-- 

शख रिचिदपकर्ुमकषमः कायनिगरदगृहीतविगहः । 
कान्तवक्रसदृशाङृतिं छती राहुरिनदुमघुनापि वाघते ॥ 

अत्र राहोः सकाशाद्धगान्वरुवान्विपक्षः । तदीयः पुनर्वक्रसाद- 
सयजुखेन दरवरशवन्दरमाः तप्िरस्काराद्धगवतः प्रकर्षावगतिः । 

उपमानाक्षेप उपमेयताकस्पनं वा प्रतीपम् । 
उपमेयेबोपमानमरेोद्वदनसाम्थयदुपमानस केमर्थक्येनक्षेप आ 

सेचनं क्रियते, तदेकं प्रतीपम् । उपमानमतिन्रुखवादुपमेयस्य प्रतीप 
मिति व्यपदेशः । यदुपमानतया भरसिद्धस्योपमानान्तसपतितिषठापयिष- 
-यानाद्र्णा्थसुपमेयलवं कल्प्यते, तसपूोक्तात्या द्वितीयं म्रतीकन् | 
करेण यथा-- 

यादि । किं चात्र अ्रयोजनमिलाचाह्ञाद-प्रतिपक्षेत्यादि । वल्वच्वा- 
ख्यापनमिति । अग्रतीकार्यतवाद् । अन्त्यादि । वकसादरयसुखेन तदीय 
इति संबन्धः । तत्तिरस्कारादिति । न न्त्लीकारात् । बाधत शयु 
द्किस्कारैव साकषाद्ाकयार्थत्वाव् । अत एव परैरपि तत्संबन्धितिरस्काद्ाख 
तथेव बाधनादितयु्म् । भकर्पोऽप्तीकारयत्वम् । एतेन चास प्रयोजनं दिवम् ॥ 
अतर ्यतिरसका्यतिरस्करणा्िरस्करणकदनिन्दादवारेण बलवतः अतिपकषदय भ्ती- 
ऋर्यलातसुतितिपादने तालर्थम् । उपमानसयेव्यादि । कैमर्थक्येनेलयादि । 
जकपाएरखोपमेयेनेव कृततवादुपयोगेनेदथः । उपमानान्तरेति 1 रपुः 
चानुं मे \ जनदद्र्र्थमिति । उपमानत्वेन मैतवोग्यमिति यः { 
षो्गसयेति । उपनेयसयोपमानपरकूलवरतित्ाव, । अनेनोभयत्रपि जैत 

१. शिरसकारक्ठैः" ख. 
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ध्यत्र च प्रमदानां चक्रव सहजं सुण्डमासमण्डनं भारपतु कुव- 
ख्यदरमाल्यानि' इत्यादि । यथा वा-- 

'ावण्योकसि समतापगरिभ्यभेसरे त्यागिनां 
देव त्वय्यवनीमरक्षमसुजे निष्पादिते वेधसा । 

न्दुः किं घटितः किमेष विदितः पूषा किुतपादितं 
चिन्तारलमहो सुधैव क्रिममी खटः ङुरुमाख्तः ॥' 

जत्र यथासंख्यमप्यसतीति पराक्भरतिपादितम् । 
% एहि दाव लुद्रि कण्णं दाऊण सुण वणिजं । 
बच्छ सुदेण किंसोभरि चंदो उभमिज्ई जणेण ॥ 

ज्ञामात्रमिलयुक्म् । एकं द्वितीयमिलभिदधता अन्यकृता प्रतीपाख्यमंकारदय 
घनः सामान्यलकषणाभावादेकमेव द्विभकारमिलु्तम् । उपमाभरकारत्वं चानयो 
बाच्यम् । उपमानसयाक्षपादुपमेयकल्पनाच । न टि तव्र॒ तदस्तीति ततोऽनयोः 
उपर्य एव भेदः । अनयोः घुनः साभर्म्यजीवितलातयाधारणधर्माणामसि त्रैवि" 
ध्यम् । एवमौपम्बमन्तरेण नैतदचंकारद्वयं भवतीखवगन्तव्यम् । वेन “गिद्शच 
वेदिलिअ किं किरञ देव आदिं अण्णा 1 जि पसाएण पिओ रषद दृरेवि 
णिवसंतो ॥' इलत्रापि परतीपालंकारतवं न वाच्यम् । अत्र हि देवतान्तराणां 
तै चामध्वादशैनातदाञपेण सरकारे प्रियोपलमन्धिदायिनया निद्राया विरहिणी 
कदं वासवमेव वन्यलम् । वस्तु च नाकार इति निरविवादः । वरुयद्लदा- 
ज्ामाकषेपचशवषामयन्तमेव तत्साधर्म्यप्रतिपादनार्थः 1 अन्यथा दि तदाक्षेपो 
निरथ॑कः सान् । एवं कि कपर्दि साधवादा सकताफमैः कि यदि वागिव 
साः । फ च्णमोगदि सपोमा लावण्यमासे यदि चन्दनैः किम् ॥'.इलय 
म । अत्र हि यया कपूरादिमिः श्रोत्रशोमा क्रियते तथैव साघठवादा* 

दा्वादादिभिरेव तत्कर्यकरणात्कमंपूरादीनामाक्ेषः 1 तस्य च स 
शवादादीनामंलन्तमेव तत्साधर्म्याख्मतिपादनं फलम् । एवं ेलन्तीनां खरपतिः 
सुरीवारवाराङ्ञनीनौ यन्मजीर्वनितसुमेगो रौति कोलाहलोऽयम् । तेनैवा मद 

“अये हि ताव्ुन्दरिं करं दता श्रणुष्व वचनीयम्, \ तव सुखेन करोदरि 
चन्द्र उपमीयते जनेन ॥› इति च्छाया, 



अछुंकारसर्वस्वम् । ९०९ 

खत्रोपमानत्वेन प्रसिद्धख चन्द्रमसो निकपी्थसुपमेयतवं कलि 
तम् । वदनसख चोपमानलविवक्षत्र प्रयोजिका । कविदुनर्नष्यत्मे- 
वपमयमनाद्रकारणम् । यंथा-- 

शगर्वमसंवादयमिमं लोचनयुगलेन किं वदसि भद्रे । 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरः ननु नीठनलिनानि ॥ 

उत्रोतक्षेभाज उपमानस्य प्रादुर्माव एव न्यकरारकारणम् । 

नदपतेमत्सकय रोधे मोषायन्ते पथि पथि गिरः कच्छपारावतानाम् ॥? इला 
चापि ज्ञेयम् । यलुनरत्रान्यैहयमानोपमेयत्व्याविव्ितत्वयुक्तम् , तते तत्ख- 
रूपानभिज्ञतम् । जावप्वादिधर्मथात्र पचन्द्रयोरचगामितया निदः । यथा 
बा--तसयायेन्युलमस्ि सौम्य खगं क पाणेेन्दुना सौन्दर्य पदं दयौ यदि 
चते किंनाम नीलोलयकैः 1 किं वा कोमलकान्तिभिः किसक्यैः सेव तत्राधरे 
इ धातुः पुनल्कवस्तुरचनारम्भे्पूो मदः }/ इत्र सौम्यञुमगत्वादि सङ्ृ- 
जिद् । असढृनिर्ेशस्ु यथा--यदयस्वि तस्याः सरा्िषिवसवेहद्र 
सख नताज्चयाः । तदिन्दुना किं विहितं विधात्रा खेन वलगन्खगदावकेन 1“ 
अत्र वेहलगत्वयोः ञद्धसामान्यह्मत्वं श्ररगयोस्तु॒विम्बप्रतिबिम्बभावः 1 
निकषोथेमिति । अन्यथा चन्द्रस्ोपमेयलकल्पनं निरर्थकं खात् 1 भयोजि 
करेति 1 उक्कपतिपादनात् । अत्रापि साधारणषनेसाङगामितया यथा--शुखेन 
सखि पीयूषपेवेन निशाखु ते । उपमानतया चन्द्रं भ्रियेणाशिष्यते चवम् ।* 
अत्र पूषपेकवत्वमलुगामितयोपात्म् । सङ्ृभिदेशसतुयथा--ौलस्य वि 
स्कतविवेदपवशुक्चाप्रकयितं खजताय॒ च तवाम् नीतोऽखना्रिरपभेय- 
श्रं विधात्रा मरोच्ग्क्षबिवरतपुदाववहिः ॥' अत्र वदिवलल्योः ज॒दसामा- 

श्यरूपतवम , कूषदावयोस्तु बिम्बम्तिविम्बभावः । अस्य हि विच्छित्यन्तं द 
उकि-कननिदित्यादिना । निष्पचचमिति । मिदेः । उत्कधैमाज् 
दूति 1 अयनत्रयुगलस । भरादुभीव इति । उपमानसयाभूतस्योसततः ¶ अत 

९. भिममोपनम? ल. २. "वभा" खले नसि, „| 
7) “ 



२१०. काव्यमाढा ॥ 

अनेन न्यायेनो्ृषटगुणलाचटुपमानमावमपि न सहते तैसोपमाभावत्व- 
कसयत तीपमेव । यथा-- 

“अहमेव गुरः घुदारुणानामिति हाखादर तात मा स इप्यः । 
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो सुवनेऽसिन्वचनानि दुजैनानाम् ॥ 
अत्र हालहल्तव ङृष्टदोषत्वादसंमाव्यमानोपमेयमावमप्युपमानलेन 

निबद्धम् । 
.चस्तुना बस्वन्तरनिगूहनं भीरितम् । 
सहजेनागन्तुकेन वा रक्ष्मणा यद्वस्वन्तरेण व्वन्तरं निगूह्यते 

तदन्वथामिषानं मीछितम् । न चायं सामान्यांकारः, तस्य॒ हि सा- 

एव स्परभाबन्धभाजः परखोलादाज्यकारः । अनेन न्यायेनेति 1 अत्र यवो- 
पमानलवाडुमौनो न्वक्ारकारणं तथैवेदख्ः । अतश्च पूसा एव विच्छतिरिद 
विमृजनं न घुनरिच्छियन्तरमिति भावः । मरतीपमिति । उपमानमावं यो न' 
सहते, ैसयोपमानत्वपरिकल्पनेन मतिकूल्वतित्वात् । यदपि अष्ृष्टयुणेनोपमानेन 
माल्यं न्यूनयुगेन चोपमेयेन, तथापीडसगलं विवितं यदपेक्षया न्यून 
मप्ुपमेयं न संभवतीसत्र पिण्डार्थः । चैकृ्डव भ्रियममिनवां  शीतमादं 
सवाय आदाुैःरवसमपि वा वञजिगे तत्क गम्यम् । तृषणातय खमपि सुने 
यद्दातिस देहं कोऽन्यसस्माद्धवति भवने वारिभेबोँधिसत्त्वः ॥” इत्र पुनर 
ज्यमतेऽपि न मतीपम् 1 कम्यादेरभिकयुगस्य न्यूनयगेनावतारतवापादनाभा- 
वात् । अत्र हि लदम्ादिदानादददानखाधिकरुणत्वं बिवकितम् । अत एवाम्बुधेः 
खदेहदानसुसकष्य को नाम ठम्यादिदानेनोतकप इलत्र वाक्यार्थः । .एतच.व- 
स्तिति नालंकार इतयल्मतिविसखरेण । वस्तुनेति 1 क्ष्मणेति । बिदसूपेण ` 
अ्णेखरथः । तस्य हि सहजागन्तुकत्वेन द्विविधत्वादस्यापि द्िप्रकारत्वमसतीय- 
नेनोचमः नच वस्वन्तरस्य वस्त्वन्तरेण निगूहिततवनैकातम्ोपनिबन्धाव्किमये 
सामान्याटंकार एवं न भवतीयाश््याद--नं चायमित्यादि । साधारण 

१. (त्ेवोपमानमावकसने! ख, . २, ^तस्योपमेयलपरिक्सपनेन? इति भाति. 
३. ममिन्, ख, „ व 3 



कः | 

अखंकारसर्वस्वम् । २११ 

धारणगुणयोगद्धिदानुपरक्षणं रूपम् । अस्य तृच्कषटगुणेनं निङृषटगुणसख 
तिरोधानमिति महाननयोरविरोधः । सदेन यथा--- 

(पक्गतरले हदो मधुरवक्रवणा गिते 
“ विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं सुखम् । 

इति सफुरितमङ्गकै्गदशां लतो रीर्या 
यदत्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संरक्ष्यते ॥ 

अत्र इकतारल्यादिना खामाविकेन रक्ष्मणा मदोदयङृतं इक्तार- 
स्यादि तिरोधीयते । आगन्तुकेन यथा-- 

गुणयोगादिति । यदाहुः--स्ठतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । देकातम्य 
वैष्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्तम् ॥' इति 1 मदाजुपलक्षणमिति । भस्वु- 
ताप्स्वुतात्मनः सटशस्य बस्तुद्यस्यासामान्याकारतया ्थगवगतस्याप्येकतरवि- 
-शषस्मरणादुमयबिरोषाग्रहणाैकतरत्वनैव निश्वयोलादनाद्ंयपयवेदधदो ` न भति 
बकेन रूपेणालुपलक्षणं यथावगमनमध्यवसाय ` इत्यर्थः । यया--राजगशादौ 
इक्तिकारजतयोः सेनिकर्थेण सामान्याकारतया प्रथगवगमेऽप्येकतरविशेषस्रणा- 
इुमयत्र विशेषापरदणाव्कसवचिदेकतरत्वेैव निश्चयो जायते तथैवेदापि जेयम् { 
मीठिते घुनन्दूनय॒गस्याधिकयगेन तिरोदितत्ात्सामान्याकारकतवेनपुमयावगमो 
न्यूलगगाच्छादकतया तदेशावषटम्भेनाधिकरुणखैव प्रतिभासनात् । अत एवात्र 
भदोदयषृतस्य हैक्तारल्यादेनवगममात्र, तस्य मदोदयालूबवमपि तथैवावस्थानाव् 
बर्वेता खाभाविकेन दक्तारल्यादिनाच्छादितत्वात् । सामान्ये पुनः--अभिद- 
मूढसववकाभिरागता कतामिरीषहिताचिप्किभिः । शं रो मारतनितालका 
न ठ्य व्यक्तमवामनस्वनी ॥' इत्यादौ नकु्मध्यगताया योषितः धरषग्देशा- 
बष्टम्भेन सामान्याकारतयावगभेऽपि . साधारणयुगयोगाढताभ्यो भेदेनानभ्यव्- 
चायः । अत एव न लक्षते व्यक्तम् इयादयु्म् । अतश्च खरूपेणावगतसा्ि 
मदानष्यवखायः । सामान्यं: बर्बता तिरोदितत्वात्खरूपानवगमो  मीछितमितिं ˆ 
सितम् । अत एवाह--महाननयोविंदोष इति । एवं तरि समानयुगावस्णाः 

१. भिदः? क, २. †माध्यतेः क... टक्तारम्यादेः? क. 



४१२ . का्यमाखा । 

श कन्दरासु निवसन्ति सद्! हिमद्रे 
स्लसातशक्कितवियो विवशा दविषते । 

अप्यज्गमुसयुरकमुद्वहतां सकम्पं 

तेषामहो वत मियां न बुपोऽप्यभिज्ञः ॥ 

ज्र हिमाद्रिकन्दरानिवाससामर््यभतिपत्ेन लेन सुद्धावितावा- 
गन्तुकौ कम्परोमाश्चौ मयङृतयोखयोसतिरोधायकौ । तिरोधायकत्वा- 
देव च मीरितव्यपदेशः 1 

अरस्तुतखान्येन गुणसाम्यादैकारम्यं सामान्यम् । 
यब्र प्रसतुतख पस्ुनोऽमस्ठुतेन साधारणगुणयोगादेका्यं मेदा- 

बिसेषद्वश्यमाणोदादरणादावभिसारिकादिवज्योत्लादेरपि भेदालुपलक्षणं किं न 
स्यात् । ननूक्त एवात्र परिहारो यत्छुमनोयुणतवेऽपयेकतरविसेषसरणादुभयविशे- 
पामरहणाति एवमपि कथमिति चेत्, कस्यायं परयदुयोगः, फं हतुरुत हेव 
जा 1 एतमपस्तुतलानेदासमभिवक्तम् । इह च भस्ठतचेवापरस्तादधदेनादपल- 
क्ण बिवकितम् । तद्रततेनैवाभेदद्वरेण तत्सादद्यस्य प्रतिपादथिषितलात् । न 
जैनमप्यन्पसन्यतया तीतेरस्य भ्रान्तिमलन्तभौवो वाच्यः । तस्य दि भकृतव- 
स्ताच्छादकत्वेनैन रतीतिक्षणम् 1 इद् सु तथात्वेऽपि वस्लन्तरस्य शयकमरतिः 
पतिरियं बहुना । न चास्य सज्ञामात्रमेतदितयाद--तिरो धायकत्वादिति \ 
अतश पूर्वं तदन्वर्ामिषानं मीितमितयुतं निवाहितम् ॥ अस्तुत्येव्यादि । 
अरस्ठुतस्ेतुपमेयस्य । भभस्तुतेनेतयुपमानेन । सौधारणगुणानां च त्रिरूपतवमत्रा> 
अलिद्धम् । तेन साधारणयुणस्ादगाभितया यथा--ध्ये जानपदननणमुखाना 
गमरलिप्राम्। रदोरलकयतामेति यतर पूर्नुमण्डलम् ॥' घ्नामलकाम्तित्वस 
उगाभितचु सशि }-असहृिरदश्ठ यथा--भगेदभिलादौ ! सत्र स+ 
कलनयोरविमबप्रतिषिस्भावरः ! ेवितत्वनतितत्वयोः शद्धतामान्यरुपलम् । नु 

ज मस्वुतसाप्रस्ठेनापढनः करित इति किमयमपहतिरेव न भवतीसारा्ाद- 
१. (साषारणषर्ाणोः ख, २, “रा्ोराश्वतां' ख. ३; “हकत छ, 



न 

अरंकारसर्वसम् । स्श्ड् 

नध्यवसायदिकरूपत्वं निवध्यते तत्समानगुणयोगात्सामान्यम् । न 
चेयमपहुतिः । किंचिनिब्य कखबिदमतिष्ठापनात् { यथा-- 

“मङ्यजरजसतिङिप्ततनयो नबहाररतानिभूषिताः 
सिततरदन्तपन्रहृतवक्रल्चो रुचिरामलां दकाः । 

शति विततधाश्नि धवख्यति धरामविभाव्यतां गताः 
भियवसर्ति परयाम्ति सुखमेव निरलमियोऽमितारिकाः ॥' 

सत्र भरुयनरजसविकेयनादीनां चन्दरमभया सह “अकिमाव्यतां 
गताः? इत्येदप्तीतिदैशिता । 

खगुणलागादत्यु्ृष्टयुणखीकारसतटणः । 
यत्र परिमितगुणख वस्तुनः समीपवर्तिभरृष्टवसुगुणख खीकरपरं 

स तद्ुणः । तस्वोदष्टुणख गुणा जसिनिति छत्व । न चेदं मीटि- 
तमू । तत्र हि प्रृते वस्तु वस्वन्तरेणाच्छादिततवेन प्रतीयते । इह 
-खनपहुवखूपमेव पृतं । वस्तु वस्लन्तरगैणोपरक्तवया प्रतीयत 
इत्यस््नयोमेदः । 

न.चेयमित्यादि । “अविमान्यतां गताः इयथीदुक्तेः ॥ खगुणेत्यादि 1 
परिमितेति । सीभरियमाणस्य य॒णस्याभावात् । तत्तंभवादेव . चान्वय अष्ट 
शत्वम् । समीपवर्तीसनेन सुणमरहणे योग्यत्वम् । असिक्निति 1 परिमि- 
तदये अहे । अतश नैतत्सञमात्रम् । नु च ्रृ्टणंमेन परिमितुणस 
िरोधानान्मीज्तमेवायं किं न भवतीाश्शचाद--न चेत्यादि । आच्छा 
दितत्वेनेति । जपटतिखरूपनेखरषः । उपरक्ततयेति । दित्वनति। भगस । उपसकयेति ॥ पिश 

णम्, ख. २, 'समीपवनिसय सतनः समीपवरिभवस्गस 
-खीकरणम् क. ्युगेऽपरकः ख, ॐ 
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जथा-- 
भविभिन्वरणाः गरुडाग्रजेन. सूय रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 

रतैः पुनर्यत्र रुचं र्वा खामानिन्यिरे वंशकरीरनीरेः ॥ 

जत्र रनराध्ानामरुगव्सीकारः । तसापि गारुतमतमणिपमा- 
सीकर इति तद्रुणत्वम् । 

सति देत तहगानजदारोऽतहणः । 
तद्रणग्रसावाद्विपयैयरूमोऽतदरण उच्यते । इह न्यूनगुणख नि- 

रिष्टगुणपदार्थषरमखीकारः प्रत्यासत्या न्याय्यः । यदा पुनरुकछष्टगु- 
णपदारथसन्निषानास्ये हेतौ सत्यपि तद्रपलोृष्टगुणखानुहरणं न्यून. 
शुणेनाननुवर्तनं भवति सोऽतद्ुणः । तसोकृष्टगुणखासिन्गुणा न 
सन्तीति । यदवा तखाभरकृतख रूपाननुपहारः सत्यनुहरणदेतौ सोऽ 
तद्णः । तख्रकृतसख गुणा नासिन्सन्तीति कृतवा । करमेण यथा-- 

सयः \ तस्येति । अरुणवणस् । अपिः समुचये । यथा बवा-“इन्दूदयश्न्द- 
नमिन्टुवकरा चैत्रलवेलादिसहायसपत । वयुश्च -्ारमयं ख मन्ये संतापकस्त 
इरवक्वियोगात् ॥ अत्र इरवदवगुणख सतापक्त्स्य खीकारः ॥ सतीत्यादि 1 
तद्विपयैयेति । अत्र टि मलासत्यान्यगुणम्हणसुक्म् । इद त॒ योग्यताया 
समपि न तद्रहणम् । अ्त्यासत््येति । विपरृषटख हन्यगुगखीकारानुपपततिः । 
दा तवेत भवति तदायमलंकार इयाद-यदेल्यादि । उल्छषटयणस्येखनेन 
व्याख्याते दरोरपि यगलवं सूचितम् । एवं च परतिऽपयन्ययगसीकारे तद 

यदुक्तमरू--^तद्रूपानुहारशेदस्य  तत्घादतद्धुणः इति \ 

न्यूने 1 शेति पक्षान्तरे । अभ्रकृतस्येति 1 अनवुदाहर- 
-णीयगुणसयान्यख । तदेवं व्याख्यानदवयेनाख अ्कारदवयं दितम् 1 अननुदाहर- 
ण्यस्य सामान्यसाजगमाव्. अतिरिकव्ेनतयकषटयतव, हदयस. दशितम + 
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शववरो ति जह वि एन्द्र तद वि ए मच्छ रभि हिभयं । 
राजमरिए वि दिष् सुम णिदित्तो ण सतो सि ॥ 

“गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं. कज्जलाभमुभयत्र मजतः । 

` राजहंस तव सैव शम्रता चीयते न च न चापचीयते ॥ 

पूर्तरातिरक्तहदयसंपर्कानायकस धवरराब्दवाच्यस्य प्राप्तमपि 

रक्तत्वं न निष्पन्नमित्यतद्रणः । उत्तरत्राप्रकृतख गाङ्गयापुनजरख 

संपरकेऽपि न तथा रूपतमित्ययमप्यतद्ुण एव । 

कार्यकारणमावख चात्राविवक्षणान् विषमारंकारावकागः । 

अयमपीति 1 समानयुणत्वेनापील्थः । धवद्टोसीति ॥. तत्तद्रण . एवेति 
अन्यैकदेदस्तु कचि्ठेखकैः कल्पत इयुप्य एव । ु लकान्तरेष्वसय्टः |“ नं 
च गाथाव्याख्यानं भस्तं येनात्राकंकारा्तरस्यापि व्याख्यानं स्यात् नाप्यत्र 
तद्धणः । तस टि खगुणलागेनाप्यन्यगुणखीकारो ` लक्षणम् । न चात्र खणुण- 
यागो नाप्यन्यणलीकारः । तस्य धव्लव्यमित्ारात् । कि ततर कारणामा- 
वेपि कर्योसादनादविभावना, न ठ विस्पकार्यो्स्या विषमारंकारः । ततर हि 
कार्यकारणयो वरूपत्वेऽप्यवाध्यमानतया अतीतः । इ त्येकंसख वाध्यमानतयेति 
-महाननयोर्भदः । . नन्वत्र सपि . कारणसामग्येऽन्यय॒गाजुदादरणरूपस्य. कारय 
सालपत्तः किमयं विशेषोकिरेव न मवतीदयाङ्काह--कायत्यादि ` । अवि- 
बक्षणादिति । वस्तुतस्तु संभवयेव कार्यकारणभावः. । .अत एवारं्रसार- 
कृता विशेषोक्यन्तमोव एवोक्तः । अन्धकृता ठु: माच्यावरोधाहृक्षितः । “विष 
मारुंकार- इति पारस्तु धुखतकान्दरेषु स्थितोऽप्यत्रायुक्तः । न हि कार्यकारण 

-मावविवकषामात्रणा्र तत्त्वं स्येन तभिभेेन त्यानवराः । तस्य दि विरूप 

“वरोऽसि यघपि न्दर, तथापि. लया मम रितं हदयम् । --सगमेरितेऽपि ` 
दये मग निहितो न रकतोऽसि ॥' ति, छाया, प 1 
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उत्तरा्मशनोननयनमसछरदसंभाव्ययुत्तरं चोत्तरम् । 
युत्रानुपनिवध्यमानोऽपि प्रश्न उपनिध्यमानादुत्तरदुन्नीयते, तदे 

कयुतरम् । न चेवमनुमानम् । पक्षषमेतादेरनुेशात् 1 यत्र च प्रश्पू- 
ैकमरसंमावनीयसुचर, तच न सत् तावन्मात्रेण ॒चार्त्वामतीतेः । 
अतश्चासदननिबन्ये द्वितीयमुत्तरम् । 

न चेयं परिसंस्या । व्यवच्छेधव्यवच्छेदकषरवाभावात् । क्रमेण 
मथा-- 

“एकाक्रिनी यदबला तरुणी तथाह. 
मदे गृहपतिश्च गतो विदेशम् । 

कर्मखानधसयोत्तिश उक्षणम् ! उत्तरादित्यादि । उन्नीयत इति । अश्न 
रूपत्वेन संभाव्यत इयर्थः 1 नलु चाप्रतीतस्य मलयनाक्किमिदमनुमानं न व~ 
तीलाचह्णाह--न चेद्मिव्यादि । संभावनीयमिति । कविमतिमानि- 
बर्तितमिलरथः । तदिति । श्रपूरकयुततरम् । एवं भ्शनखाप्यसचदेवोपनिबन्धो 
न्याय्यः । अतश्चेति । सद्टुत्तरस चार्वापरतीतेः । एवं समानन्यायलातपूवै- 
जप्यदुपनिव्यमानमशागूरकसु्तरं न हत्, तावनयत्ेण चारुलाप्रवतेरा- 
-अयणीयम्.\ नल -च परोत्तररूपलादिय परिसंख्यैव किं न मवतीयाशक्ाद-- 
न चेयमि्यादि 1 एतब्ो्तएर्यमलंकारद्यम् । न घुनरेकः, सामान्यलक्षणा- 
ययात् । एतचोदारणवयं अन्धता आच्यमतालुरोधेन दन्तम् । वस्तुतस्तत्र 
नास्येतदलंका्वम् । अत एवैतबदालंकारसारकारादिभिरतदसकादयम> 
पाम् । न च तथयुक्तम् , लक्षणदोषाभावात् । उदादरणान्तरष्वसय भ्रतिष्टानाव् । 
न्त यपरा--भिको छना छया किं नलु शफरवे जालिमषात्सि मत्खान्मध्ये 
मदोव्दो पिबति मधु समं बेदयया याति वैस्वाम् । . इत्वरीन्कि करिष्य कंति 
तव रिपवः संबिभेत्तसि येषां चोरस्तवं ्ूतहेतोः कथमसि कितवो येन भिषठ- 
नमसे 1 अत्र दि दफरवन्धजाछिकैषेलु्रानमत्खादनरूपख गर्नखोज्ञयनम् १ 
एवमन्यदपि ज्ञेयम् \ थेन दासीडतोऽसिः इति ु नः पामे रामः । दासीखुततवै 
कितवस्य निमित्ताभावात् । भ्ोततरो्नयनसासमतेः साकाहुतवाद्ाक्या्थस्यकि 
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कं याचसे तदिह वासमियं वराकी 
' शरभूसमान्धवविरा पतु मूढ पान्थ | 

श्वा विसमा देवग किं रद्धं जं जणो गुणगादी । 
किं सोक्खं कर्तं कि दुक्खं जं खरो लोभो ॥» 

पूर्वत्र मम वासो दीयतामिति भश्च उत्तराुनीयते । उत्तर दैव 
गत्यादिनिगूढत्वादसंमाव्यमसछृसश्पूर्वकसुत्तरं निबद्धम् । 

, इतः परृति गूढा्थमरतीतिपराठंकारल्षणम् -- 
संरक्ितघ्मारथप्रकाशन घृ्ष्मम् । 
इह सूक्ष्मः स्थूरमतिभिरंक्षयो योऽथैः, स यदा कुदाभमतिमि- 

रिङ्गिताकाराभ्यं संस्यते तदा तख संरकषितख विदग्वं मति प्रका 
शनं सृक्षममरंकारः । त्तर्गितायथा-- 

शरन्वेः । द्वितीयो यथा--धंसः संबोधनं किं विदधति करिणं के खचोऽरमि- 
श्रि का इत्या ते रिणा नरवर नरकं ोऽवधीीडनं छम् । के वा वष 
ज स्ुसठृणमिव हरिणा फं नलामेविभं विन्या परयटन्को विषटयति तु 
मेदावारिषूरः ॥ “नमेदानारिपूर” इति समङ्ञासभङगलेन व्रिरततरम् । जव्र च 
यपोक्मडुमानपरिवंखयावैककष्यं खसषटमेवेति अन्थबिस्रमयानोकमिति ॥ 
अघुनालंकारान्तराणां र्षणं कलसुपकमते--इत इत्यादि । एतदेव वयाच्े-- 
इदेत्यादि । इिताकाराभ्यां सूकमा्थसंलक्षणादस्य भेदद्वमप्युकषम् । एवं 
संरक्षितसया्थस्य अकारानमयमलंकार इन्र तासर्यम् । छतोऽपि रितः 
सृ्मोऽपय्थोऽन्यसे भकाइ्यते । धर्मेण केनियत्र तत्समं परिचक्षते ॥” 
च चत्र कर्गोत्पलन्यसतदस्रदीपावलोकिनी । दृटा वधूः प्रियोपान्ते सखीभिः 
9; 1" इलतद्रन्यमक्रिययारंकारोदाहरणजातं ५ ~ 
सहमालंकारे यततदलुगुणमुदाहतं तत्रायमारायः--यत्ूर्मखार्थसय -संल्णमा 
1: ९. न णोति कथित्, क. २. “का बिषमा द्वतः कि छ अनो ग~ 
आही । किं सौस्यं करनं विं दुःखं यतवलये लोकः ॥.इधि च्छया; 
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(ंकेतकाठमनसं विं ज्ञात्रा विद्या । 
हसनेत्रापिता्तं टीरपद्मं निमीलितम् ॥ 

यत्र संकेतकालाभिपरायो निरसंबन्धिना भ्ेपादिना इ्गितेन 
कक्षितः रजनिकारुभाविना ठीलापद्मनिमीरनेन प्रकारितः । जका 
राबथा-- 

¶क्रसन्दिखेदनिन्दुपवनष्र मितं जु्कुमं कापि कण्ठे 1 
यसं तन्या वयज्ञयन्ती वयस्या सिला पाणो स्गलेलां ल्लिख ॥ 

जत्र चेदचिन्ुकृतक्ङ्कमरूपमिननेनाकारेण संरक्षितं पुरुषायितं 
पाणो पुरुपोचितसद्रधाराङिखनेन प्रकाशितम् । 

उद्धि्वसतुनगूहनं व्याजोक्तिः । 
यत्र निगूढं वस्तु कुतश्विनिमित्तादुद्धितं प्रकरतां प्राप्ते सद्वस्ल+ 

न्तरम्षेपेण निगूहते अपरप्यते, सा॒वस्वन्तरमषेपरूपसख व्याजख 
वचनाद्वेयाजोक्तिः । यथा-- 

शवरनदरमतिपायमानगिरिजाहस्तोपगूढोहस- 
द्वोमाश्चादिविसंस्थुलसिरिषिव्यासङ्ञमङ्गाकुकः । 

हा शैत्यं स्िनाचरुस करयोरित्यूचिवान्ससितं 
शेखान्तःपुरमातृमण्डर्गणैरोऽवताद्वः रिवः ॥ 

अकादानमोतर  वौप्ययभेवारंकार इति । अत एवात्र सखीभिः, खरतोत्छुकलं 
संरक्षितम् । क्णोललन्यासोदिना र्ोरितमितयुभयाथसदितलम् । तदेवमादौ 
स्मालंकार एवः वाच्यः ।  सूकमयैवा्थसय , संठक्यमाणत्वादिनावस्थानात् ॥ 
उद्धिननतयादि । . निगूढमिति । वस्ठुतः। ` वस्त्वन्तरग्र्ेपेणेति.+ 
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अत्र रोमा्ादिनोद्धिनो रतिभावः शैत्यम्षेपणेनापरुपितः ! ययन 
प्यहुतोऽपि ससितलख्यापनेन पुनरप्ुदधिन्ल्वेन प्रकाशितः, तथा- 
प्यपरापमात्रचिन्तयाखाटंकारखोलेलः । नन्वपहुतिग्न्ये यथा साह 
दयाय योऽपहवः सापहुतिः, तथापहेवायापि यतसाद्यं साप्येपहुतिः 
इति खापितम् । व्याजोक्तौ चोरः मकारो वियते ततकथमियमठंका- 
रान्तरेण कथ्यते । सत्यम् । उद्धरसिद्धान्ताश्रयेणोकतरोक्तम् । न. हि 
तन्मते व्याजोक्तयास्यमरंकरणमस्ि । इद. त॒तख॒संभवाद्वयतिरिः 
क्तापटुतिरिति प्रथगयमरुंकारो निर्दिष्टः 1 

अन्यथोक्तख वाक्यख कड ेषाम्यामन्यथा योजनं वक्रोक्तिः । 
उक्तिव्यपदेशसाम्याद्वयाजोक्त्यनन्तरमस्या लक्षणम् । यद्वाक्यं केनः 

निमिततान्तरकयनेनेलर्थः । रतिभाव इति । स्थायी । अपहुतोऽ पीति ॥ 
वयाजेक्े अरोदत् . अपदापमात्रचिन्तयेतिः । तावनमाघरसव तदरक्षणः 
लाव! अस्यावापहतेमदे दसथितसुपकमते-नन्वित्यादिना । स्थापितः 
मिति । शपमन्ये यदुक्तम् । (ासवव्यक्तये यवापहवोऽसावपहतिः" इति 1 
एवमपहवभन्थ इति पू्ववाक्य एव संबन्धनीयम् । उत्तरः पकार इति १ 
अपवाय सादद्यं तदिति । उत्तरेभैव प्रकारेण व्या्तवात् । कथमिति । 
निष्मयोजकत्वात् । ` एतदेवाभ्युपगम्य अतिषिषत्त--सत्यमित्यादिना । 
तदिलयपहवाय सादश्यम् । तथेति । च्षे । तन्मत इति । उद्भटमते! तः 
स्येति । व्यानोक्ाख्यस्ालंकारस् । तद्धयतिरिक्तेति । जण्हतौ दि प्रृतमेः 
बोत्क्पयितुमशरकृतस्योपादानम् । इद तद्धननं सठृतं वस्तु वस््वन्तरेणापरकृतेनं 
निगूह्यते इलनयोमेहान्मेद्ः । एवं “आषृष्यादौ" इतादौ च ` ओेकात्मवस्वन्तर- 
अज्ेणोदधि्भरियनियूहनसैव वाकंथा्लादसाजोकतरेव न इनरपहतिः । अतं 
एव च नात्र वक्रोक्तिः । तस दि यथायोजनमा् रक्षणम् ॥ अन्यथेत्यादि । 
एतदेव व्याच्े-यद्वाक्यमिति । अन्याभिध्रायेणेति ।. विवकषितीयपर- 

१, (त्तत्ोर ख. ० - 
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चिदन्यथामिमरायेणोकतं सदप्रेण वक्रा काठुमयोगेण छपभयोगेण 
-वान्यथान्यार्थवटनया योज्यते तदुक्तिः सा वक्रोक्तिः । काङ्परयोगेण 
यथा-- 

शुरुपरतत्रता बत दूरतरं देदा्ठयतो गन्तम् । 
अलिकुरकोकिरुकरिते नैष्यति सखि सुरभिसमयेऽतो ॥ 

खपनेतद्वाक्यं नायिकया शागमननिषेषपरतवनोक्तम् । तत्प्या 
काकुमयोगेण विधिपरतां प्रापितम् । काकुबराद्विभिनिपेषयो्विपरी- 
ताथैसंक्रान्तिः। 

तत्र षोऽभङ्गसमङ्गलेनोमयमयत्वेन त्रिविषः । ततरामङगछेषुखेन 
यथा-- 

सये .। काकः धनिविरोषः । यदुकतम्--“वक्याभिधेयमानेऽथं येनान्यः 
विपद्यते .। भिजकष्टघनिर्षरिः स कराङ्रिति कष्यते । जन्यार्थघरटनयेति । 
अकनन्तादन्यस्य व्यतिरिचस्ार्थस्य घटनयेक्ेवनेनेदयर्थः । येनकेनविद्व कामि 
ब्ेार्थस्य अतिपादयिषयोक्तस वाक्यसान्येन विधाताय अरहेठिकामात्रार्यं नवक- 
्बलकोऽयं माणवकः" इ्यादिनावाक्छ्टेनान्ययामोजनमात्रमयमलंकार इवि 
पिण्डाः । अत एव द्वितीयो व्याघातो नासा मेदतया वाच्यः । न हि तत्र 
वचनविषातायैवान्यथा योजनम् । तत्र हि "वाक इति सुतरामपरिलाज्योऽसि, 
रक्षणीय इति भवद्धजपक्षरे रक्षास्थानम्" यादौ बार्लादिक़ं भस्थानविरोषतया 
व्यवधैनेन समावतं शरेय पुनरन्यया अस्थाननिमित्ततया योजितम् । अत 
-बा्यया योजनस्य मस्तुतवस्॒वयादतिनिबन्धनत्वेऽपि अस्थानविधो ताल । 
-न तद्िषातमात्रेणास्य वकरोक्तवन्तमाव इति चेत्, तिं साधम्याविरेवाुपमेयो- 
पमादीनामप्ुपमायामन्तमौवः कं नखात् । अयात्र॒फमेदोऽसतीति कथ॒मे- 
सदिति चेत्, एवमिहामि फकमेद् बि्मानतवात्कयमसान्तमौवः सयात् । तथा 
 ‰ “वनवानिमवेणः ख, २, अत" ख. २. (केन ख. 
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दो केनेदवी बुदधिर्दारणा तव निमिता । 

विगुणा शरूयते बद्ध तु दामयी कचित् ॥ 
अत्र दारुणेति भरथमान्तंपरकरान्तं केषमन्गया तृतीयान्ततया संपादि- 

तमू । सभङ्गशेषुखेन यथा-- 
श्वं हासहभृतकरोषि मनसो मूच्छ समालिक्गितो 

हां नेव निमिं नैव च दलं सुने कथं हालिकः । 
सत्यं हाछिकतैव ते समुचिता सक्तस्य गोवाहने 

वकरोक्येति जितो दिमाद्रिघुतमा स्मेरोऽवताद्रः रिवः॥* 
उभयसुखेन यथा-- 

ह्यन्यथा योजनस्य कबिद्वचनविधातमात्रं फलं कवि संभाव्यमानव्धादतिनिव- 
न्धनत्वेऽप्यथौन्तरे तादपर्यम् । फलमेदशवाटंकारभेदनिमित्तमिखविवाद्ः 1 तेन 
पूर्वतर वक्रोरषिरपरत्र व्याघात इति यथोक्त एवालकारभेदो न्यायः । एवं फला- 
न्तरेष्वपि ज्ञेयम् तस्माच् एष भीकण्ठक्ठच्छविरनमिमतो - राजदंसव्रजानां 
सदसतां प्रजाना परशमसुपनयनच्छधाराच्छञेन । कुर्न्दिवचक्वालकमणुद- 
यते देव को वारिवाहो मा भैवं माज्बेरो परिमलकतरसतहिं राजजषिसते 
इत्र भरोत्रा संभावितस्य वारिवादसयान्यथा खङ्गतवेन योजनं, तख तत्सादर्य- 
अरतीलर्थमिलङगमूतोत्तरमार्थमौपम्ं व्र्विवकषितम्। वाक्छलमुपचारफम् \ तद्- 
विरेषादिति वाक्छटेनैवाख संम्रहादुपचारच्छलात्मकम् । कचित्वौपचारिके भयोगे 
खख्या्थुपादानमिति अेदैन्तरमप्यवसाननाच्यम् । यस्च तदथान्तराभावादिति 
न्ायाद्ायुपारच्छलयोंशेष उक्तः स नैयायिकानासुपलुकछो नाठंकारिकाणाम् } 
तयात्वेनान्यथायोजनख वैचित्यान्तराभावात् । यद्वा सुख्यौपचारिकादरयसेक- 
दरन्तगतफरद्वन्यायेन शन्दष्िष्टलादस्य चेषवक्रोकतावन्तमावः सयात् 1 उभय 
सुखेनेति 1 सगहासमक्षदरण । विजय इति देयखालभक्चलम् । भेुरे- 

१. "मादे" ख, २. शयस्वाथापादानं' ख. ३. “भदान्तरमप्यसया न वाच्य! ख. 
४, शनतगत्छरलन्ययेन' क्र. 
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“विजये कशचर्यक्षो न कीडितुमदमनेनं सद शक्ता । 
विजये कुरठोऽसि न लु श्यकषोऽ्षद्वममिदं पाणो ॥ 
किं मे दुोदरेण प्रयातु यदि गणपति तेऽभिमतः 1 
कः शेषटि विनायकमहिलोकं किं न जानासि ॥ 
चनद्महणेन विना नासि रमे किं प्तारयखेवम् । 
देव्यै यदि रुचितमिदं नन्दत्रहयतां राहुः ॥ 
हा राहौ रिदष भयहृति निकटखिते रतिः कस । 
यदि नेच्छति संचक्तः संमलेषैव हाराः ॥ 
वुरहितेन कीडा मवता सह कीडशी न जिहेषि । 
किं वलुभिर्ममतोऽमूनसुराघुरानैव पयसि पुरः ॥ 
आरोपयति खषा किं नाहमभिज्ञा किरु त्वदङ्कस्य । 
दिव्यं वर्षसहल्ं खितेति न युक्तमभिधातुम् ॥ 
इति इतपञ्ुपतिपेखवपाञ्चकटीखपयुक्तवक्रोक्ति- । 

` इरतारकमाननमवद्भा्ा वः ॥' 
वकरोक्तिरब्दश्चारंकारसामान्यवचनोऽपीहारंकारविरोषे संञितः । 

ख्मवस्तुखमाक्यथावद्वणैने खभावोक्तिः । 

दरगे सभम् । "सेरोऽवतादरः रिवः" तथा ुक्वकरोकि" इत्यादिना 
-कवनविचातमात्रमोजनसान्यथा योजनस्य अहेठिकाभायत्वमेवं भ्काशितम् । 
नलु शेषा सैव ककोक्िः कोऽककारोऽनया विना" इति नीता समग्र एवारका+ 
सगो वक्रोिरूप इति कथमयमेव तथातमेन निर्दट -इ्यादङ्ञाद-चक्रोी- 
त्यादि । इृ्ेति । वाक्डठात्मकत्वेनेः कोटिल्यात् ॥ सष्मेत्यादि । नड 
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इह व्ठुलभाववणेनमातरं नारंकारः । त्वे सति सरवै काव्यम 
कारि खात् । न दि तत्काव्यमसि यत्र न वस्तुखमाववर्णनम् । तदर्थे 

सुषम्रहणम् । समः कवित्वमात्रख ` गम्यः ।- अत एव तचिर्मित 
एव यो वस्तुखमावसतस्य यथावदन्यूनानतिरिक्ततवेन वनं खमावो- 

क्तिरुंकारः । उक्तिवाचोयुकतिप्रसावादिद रक्षणम् । भाविकरसवद्- 
हकाराभ्यामख मेदो भाविक्भरसन्ञे निर्णष्यते । यथा-- 

क्ेङकारो नलकोरिचश्पुरकव्याषटधनोद्धित- 
सन्व्याः. कुन्तरकोतुकव्यतिकरे सीत्कारसीमन्तितः । 

; प्ष्ठङिष्यदवामनसनभरोत्सेव्यङ्कपारीयुधा- 
सेकाकैकरटोचनस् कृतिनः कणौवतंसीमवेत् ॥” 

: अतीतानागतयोः प्रक्षायमाणत्वं भाविकम् । 

कयं वस्ठुवर्भनमात्रमलंकार इत्याद--इेव्यएदि । तदतिशयहेतवस््वलकाराः” 
इति नीयां वस्लतिशयदायिनां धर्माणामलंकारत्वात्कथं वस्त॒मा्रसैवालंकारत्वं 
स्यादिति भावः । नलु कयमेतत्सू्ममात्रमहणेनैव समाटितमिलाशङ्ाह-- 
क्म इत्यादि । कवित्वमा्स्येति । ङाभ्रीयधिषणलय् 1: एवं स्बूरम- 
तीनामकवीनां कवीनां ` त्यावगमेऽपि तथा विकल्पारोदो न भवेदिति भावः ¶ 
संत एवेति । कवितवमातरगम्यतात् । तन्निर्मित पटवेति । अन्येषां तवो 
तवने: वक्तुमशक्यत्वात् । ` तद्वसतुगतस्यासाधारणस्य फलक्रियादेः संभवतः 
खंमावस्य ब्देन अतिपादनमात्रलात्तनिरित एवेदम् । अन्युनानतिरिक- 
त्वेनेति । यथा वस्ुनि संभवतः । अत एवं सचेतसां वस्वुगतख सूम 
खमगस्यं वस्नो वर्णनेन हदयसंवादाच किमयं रसवदरकारो वा न भवतील्या- 
शक्नाट-भाविकेत्यादि । तत्र" निणेष्यमाणयैतदधेदखं “वस्वुनशिततवरतेशवः 
संवादः स्ुटता प्रथा । खभावोके रसदतो भाविक च न ॥ श 
शक्षपः ॥ अतीतानागतयोरिव्यादि 1 एतदेव व्याच 

१, “ल्मम्' ख. २. शरलक्ञायमानलं! क. ` -2* 'सममितयदिः. ख. „ 
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अतीतानागतयो भूतमाविनोरथेयोरलौ किकलेनालद्ुतताव्यससंव- 
न्धरहितराव्दसंदभसमपिंत्वाच प्तयक्षायमाणतवं भाविकम् । कवि+ 
गतो भव् आशयः -ओतरि भतिविम्बत्ेनासीति, भावो भावना बां 
पुनः पुनश्चेतसि निवेशनं सोऽत्रास्ीति । न चेयं अन्तिः । भूतमा- 
विनो मूतमावितयैव रकादानात् । नापि रामोऽमूदितिवद्वस्वुमातम् \. 
मूतमाविगतस प्रत्यक्षत्वादिगतख धर्म स्फुरस्याधिकसख प्रतिर 
म्भात् । नापीयमतिशयोक्तिः । न्यखान्यतयाध्यवसायामावात् । नहि 
मूतमाव्यमूतमावितवेनाध्यवसीयते, णमूतमावि वा मूतमावि्वेनापि, 
परलक्षमप्र्यक्षगतलवेन, प्रयक्षमपि प्यक्षतवेन | 

न दि भलक्षतव केवलं वस्तुधर्मः । परतिपततयपक्षेयेव कसतुनि तथा- 

अलीकिकतवेनेलनेन सहृदयानां तत्रावधानादैलयुकुम् । व्यत्तेति 1 ययपि 
बाचामाङ्रत्व सवत्व वजैनीयं, तथापि तत्तत्र वेषम्येनायौविरोषात्मतीवे- 
वत्मात्रफलम् । इ ठ तदाङत्वेनातीतानागतयोः भ्लक्षायमाणलभेव 
न स्यादिति पराधानयेनैतदुक्तम् । एवमनेन देदुदयेनासयारंकारत्वसक्तम् 1 
इ दि ेषिद्थः कविवचसि स्पष्टमभिरूडा वाच्यवाचकयो `रामणीम 
इमितुक्तम् । अत् पवैकस्यापि रामणीयकहानो नासयालंकारतवम् 1. 
०. कविवचति दस्पष्टमधिरूढा अपि निजसौाम्याावाचृणशचः 

नावृधानाौः । केचिच भगा आपि दु्मगु> 
इन्ोपारोदितया, सहदयानाम॒नाबैका ता भः श्रयणीयम् .}; 
यदाुः--भरयक्ञा इव यत्राया ददयन्ते 1 अलद्धताः स्ात्तदवाचा 
मनाङत्येन भाविकम् ॥" इति । वान्दः पान्तरयोतकः 1 नलु चा्रदक्ा 
भूतमाविनां मलक्षेणोपनिवन्धादरान्तिमानेवायं किं" न भवतीदाश्णाद-नं 
देयमित्यादि । नद यदि भूतभावितयैवं मतीयते तदेतदेव कं नेयाः 
काद--नापीति । अधिकस्येति । वसने तसयादगवाव् 1 ̂ अत एवाथ 
सतो व्यतिरेकः । ननवयान्यतयावसायाक्ि नायमतिशयोषिरिलाश्गादं--नाः 
सीयमित्यादि । भूतमाविनो भूतमाषितयैवार्फुटतयावगमात् । नन्वत्राभव्य 
खमेव परसक्षेण कं नाष्यवसितमिवयरक्काद--नरीत्यादि । तथामस्वु्तवाः 

१. वि नेताह ख.. ` -. “पवपरयदेण ख, ` “^ +.“ ॥ 



अरंकारसर्वखम् । २२५ 

आवात् 4-यदाहुः--तत्र यो -जञान्रतिमासनातमनोऽन्वयव्यतिरेकाव 
कारयति स प्रलयक्षः, इति 1 केवरव्तुप्तयक्षतवे प्रतिपत्तुः . सामी 
उपयुज्यते । सा च लोकयात्रायां चश्ुरादीन्दियखमावायोगिनामती- 
न्दियाथेदरीने भावनारूपा । काव्याथवरिदां च भावना खमावैव । सा 
च भावना वसतुगत्यालद्ुततवमयुक्ता । अलयद्ुतानां च वस्तूनामादर्- 
भत्ययेन हदि संधार्यमाणल्ात् । नापि मूतमाविनामंभलक्षाणां भलक्ष- 
तथैव मतीतेरिवाथेगमीकररेणायं प्रतीयमानोेक्षा । तस्या अभिषान- 
रूपास्याध्यवसायखमावत्वात् । न बपरलक्षं भवय्षतवेनाध्यवसीयते । 
कं तर्हिं काव्याथेविद्धिः प्रलक्षलवेन द्यते इति । नापि वस्तुगता 
इवाथ उलेक्षामयोजकाः । तस्या अभिमानरूपरायाः मतिपचधर्मलात्। 
यदाहुः--“अभिमानेन सा योक्तिक्ानधर्मसुखादिवत्" इति च । काव्य 
विषये च प्रयोक्तापि मतिपतेव। नाप्यद्ुतददनादतीतानागतयोःमलय- 

दहत्वा नेह अपचितम् । नलु ययेवं तलममातुः सदैव सम्तवाह्यवस्त्वंगमः 
कि न खादिवयश्षाह-- केवलमित्यादि । भावनारूपेति । त्त्रन्दियादी- 
नामव्यापारणात् । एवं योगिनां भावनोबलादभूतमाबितयैव ्र्क्षावभास इति 
मावः । यदाहुः--अतीतानागतज्ानं मलक्षान्न विरिष्यते" इति । चः समुचये । 
तेन योशिनामतीन्द्िारथवैने यया भाविना निमित्तं तथैव ऋन्ायैबिदामची- 
कैः । तसाच निमित्तमाद--सा चेत्यादि 1 बस्ठनोऽखद्धतलमादर निमि- 
ततम् । आदर श्च वस्तुनो हदि संधारणम् । तच तदेकतानतया अस्ढं सद्धावना- 
त्वसुपयातीति कल्या्विदां योगिनामिव भावनाबलात्खकालावच्छेदेनैव भूतभा- 
विवसवुपलक्षतय भांसत इति नाभ्रलक्षाणां भव्यद्षतयाध्यवसायः । नु यपि 
योगविद्ूतमाविनो भावाः खकालावच्छेदेनैव सचेतसः भयकषतयेव च 9 
सनै युक्षमिलेतसमतीयमानेोलतैव कं नेलयागङ्नाद-नापीत्यादि,. { 8 
तहीति । अध्यवसायो नास्वेखथः । धतिपत्तैवेति । नहयजानवः कमिवः 

१. "दशनेन क, ५ 
१५ अर सर 



२२६ काव्याद । 

कत्वमतीतेः . कावयलिङ्गमिदम् । रिङ्गञिज्मावेन भतीत्यमावात् । 
योगिवलमलक्षतया प्रतीतेः । ध 

नाप्ययं पुरः स्पुरद्पतया सचमृतकारं प्रतीते रसवदरंकारः । 
रत्ादिवितदृतीनां तदुपक्ततया निमाबादीनामपरि साधारण्येन 
इृदय्वादितया परमद्धतज्ञानस्मतीतौ तस भावात् । इह ठु ताट- 
सथयेन मूतमाविनांस्पुटत्वेन मिनरसर्वजञवमतीतिः । सफुटपतीदयुर- 
काढं तु साप्रारण्यपरती स्फुटतीतिनिमिततक ओ्रकारिको रस 
ब्दंकारः खात् । नापीयं सृ्मवस्तुखमावव्णनात्वमावोकतिः । 
तस्यां लकिकवसतुगतसषषमधमेवभेने साधारण्येन हदगरसंवादसंमवात् । 

योक भवतीति भावः । नन्वद्ूतपदाथप्लक्षमतीतयोगैम्गमकसावाक्ि 
नैदमलमानमिलाशक्ाह--नापील्यादि । एवं रसवदलंकारादस्य भेदं दशै 
यति--नाप्ययमित्यादिना ! परःसछरद्पतयेलादिनानयोरभेदनििततमुक्म् । 
प्रकीयायाशित्ततेरात्मीयनिंत्ृत्यभेदेन परामयो हदयसंवादः । तस च 
खधरविमागामावादेशकात्मभावाच व्यापकत्वेन मतीतेः साधारण्यम् । अत् एवं 
यव ॥ तस छयवमितयव पराम । 

1 ताटस्थ्येनेति । इदमहं जानामीति सामानाधिकरण्येन अतीत्येख 
जत एव मिधरादिवस्यतवम् ! न॒ भाविकभरतीलयनन्तरं यत्र॒ रसवदलंकारः 
तीयते ततर क तिपत्तन्यमिदाश्षाद--स्फुटेव्यादि । एवमन्रानयेा- 
ततया समावेदा इति तात्पयायः । तत॒ यथा--धनान्तरादुपाकतैः स्न्दौसः 
कसमित्दौः । जमिप्लुदरमालपतै पूर्यमाणं तपखिभिः ॥ अव्र तपखिनां सफु 

ान्ताख्यरसोदयागमिति न तयोरैकाल्यम् । एवं च अन्द्रं 
चयावद्नाव्ात्मलक्षायमानत्वमस्य खरूपमिवि ` तालम् ॥. नं 

तत्किभिदं [` इदटणिदं 
से चं यथा--न्र सनंघयादंले रत्दीपानिष्षतः ! 

द पज्च क. रन्न मतकर नेलयार्ार जञ, 



अटंकारसर्वसम् । ररः 

इह च रोकोत्तराणां वस्तुनां स्फुटतया तादस्थ्यन प्रतीते; । कचित्तु 
छोकिकानामपि वत्तूतां सुरतेन तीती भाविकलमावोक्त्योः समविश्षः 
सात् । न च हदगसंबादमत्रेण खमावोक्तिरसवद्कंकारयोरमेद्ः } 
चसतुसंवादरूपतलात्वमवोक्तेः । चिततदृषिसमामिरूपतलाच रपवदर्-“ 
कारख । उमयर॑वाददर्चनेऽपि समवशोऽपि घटते । यत्र व्ुगत- 

ठाद हेति संत्ान्ता धात्री चेविदस्यते ॥" अत्र धात्ीणानीगयं खमाव इति 
वस्निर्दिे हृदयसंवादः । यया वा--थदाखायं सीता वितरति तदग्रे खग्दिणे 
उमित्रापुत्राय मगिहितविशेषं तदु च । यदामं यलक्षामं यदनतिरसं यच विरः 
फलं वा मूलं वा रचयति तु तेन खमदानम् ॥° अग्रेदगेव शृदिणीनां खभाव 
इति संवादः । स्फुटतयेति । पुरसु्रूपतया । सा च ्तीतियैया--निमी. 
छितस्य पूर्न्दोः षायां पद्किकाही । यत्र खत्युजितः परादौ . भाव्येते भावितैः 
एरः ४ यथा च--दरभह्केण चर्यः त्र. .इवयकणडे न्तर, स्थिताः कविनिर्देतः 
पदानि गत्वा । आसीदधत्तवद्ना च॒ विभ्नोत्रय॒न्ती ;-शालाइ़ : वल्कलमसक्तमपि . 
इमाणाम् ॥' अव्र पादयोः शुन्तकायाश्च श्देव परयक्षतवेन  अतीिः । नलु .चः 
यत्र खभावोक्तावपि पलक्षतया परतीविसत्र किमि्याशङ्खाह--कचिदिव्यादि \: 
समावेश इति । संखटिरूपः संकररूपो वा ! स ठु यथा--दिरम्भोऽन दरी 
श्रे नखमुतैः कषट्माने गलं ्न्युच्छविवेनां निविरतो रोमन्धलीर्निः- 
ताद् । समीके विसंसयुककसत्सकं नतोलामितमीवं निथलकणेमीशररवीवदः; 
खलं अन्यते ॥ अत्र इषभस एुच्छषिवरतनादिसूऽमभर्मवरनेन -सभावोफिः,, 
भक्षायमानत्वेन भाविकमिलनयोः समातेशः । खभावोक्तेरपिः रसतरदलकरागतः, 

वस्तसंवादरः दातः. 1; ्रित्गृ्तसंवादस्तु यथा 
चन्रञ्समेरम्महमदठिकानां भियं रति 1 सौधेषु नीतं रामां ,य्ाङिभिदुः 
चूते 1 अत्र भरियाभिलािणी नायिकाचित्तत्तिः सचेतसां खचित्तदर्यमदेनः 
सैवदतीति तत्सैवादः । यत्र द्विविधोऽपि संवादस्तं अतिपतत्यमिदय्माहः 
--उभयेत्यादि । स च समावेशो यथा--'किंषितकुभित्चङुुम्ननुलसफा- 



मदद. का्यमाखा । 

सुक्षमधर्मवथनं सयत्र लमावोक्तिः,.जनयत्र तु रसवदरंकार एव । 
: नाप्ययं शृब्दानाङुरूत्देवका्लगिवर्थसर्पणामसादास्यो ुणः। 

तसय हि स्फुयास्छृटोमयवाच्यगतत्वेन क्षटिति समर्पण रूपम् । जख 
चश्चयिति समरपकस सतः ्ुटलेन प्रतीतौ लरूपमतिरम्भः। तसद्यं 
सर्वो एवालंकारः । रस्ये चायं प्रचुरमयोगो इश्यते । यथा-- 

सनिजैयति योगीन्द्रो महात्मा कम्संमवः । 
येनैकलुटके दृष्टौ दिव्यौ तौ मत्यकच्छयो ॥' 

, यथा वा--दरषचरितपरारमम बरहमसदसि वेदखरूपवणने । तत्र हि. 
भ्क्षमेव.सफुटतरन तदीयं रूपं दते । एवं तत्रैव सनिक्रोषवणेने, 

रीमव्मेचन सपर मोदितचासनराडकरणेबेतो बनती सह॒ः! कूजन्ती वततैक- 
प्षतिपुटेनाचजगय.ठीकाठसं घन्यं ऋान्तसुपा्तवर्तिनमियं पारावतं सेवते ॥ 
अत्र पारावतः सूशमधमवणंनेन खमावोिः, चित्तदत्तििदषाच रसवदलंकार 
यनयोः समावेराः। अन्यत्रेति । यतर. वस्तुगतसहमधर्ैवभेना न स्ात्। अनेन 
श भाविकरसवदलंकाराभ्यामस्या मेदो भाविकमरसङ्ग नरभष्यते इति यत्प्रागुक्तं ति~. 

` बौहितम् । इदानीं च मृतभेवाह--नाप्ययमित्यादि । षगिथसमपंणं भसा 
देध्नशितिःसमितसाथसय स्फुटत्वेन परतीति्ाविकमियनयोमेहान्भेदः । एतदे- 
वोप्रहरति-तेस्मादिस्या दि } एतच्च नास्मामिरस्थान एवामिनिविष्टमिलाह-- 
छक इत्यादि । तत्रैवेति 1 ह्ैचरिते । तत्र कोधसुनिवभनं आमम् एव 
स्थितम् । एरिन्दनणनंुनर्मचछवासारममे स्थितमिति तत एव खयमवधारम्। 
इद ठु भन्यविस्तरभयान्न छिखितम् । अतीतानागतयोः सूत्रितेऽपि मलक्षायमा- 
णते देशादिविप्कृष्टानां भयक्षायमाणत्वुदादरता अन्यहृतातीतानागतत्वस् बिभ 
कवैमातरसारत्वं सूचितम्. 1. तच देशकाटखभावविभृषटानामविशिषटमिलेतदुदा 
हृतम् 1 ते्ागस््सुेदेशविभङृषटतवम् 1, अनागतस्य ठु यया---कषसोविविसावि- 
उरपुटान्यमौनादिरदशोनत्रत्ुरवरनमस्कारवागदकमः 1. पाधौ 
इनुरगं भरेरयन्लेच्छचारतिञव्यदग् तरिथुवनवियुः. कर्कह्पेण विष्णुः ॥° एवं 

“६. चतः क.-२. (वानननाम्य्, क, र 



अरंकारसर्वसम् । व्स् 

ुटिन्दवेणेनादौ ज्ञेयम् । भयं तत्र विर्चरटेशः ` संमवति-इह 
कविद्णैनीयसय वणेनावशदेवं प्रलक्षायमाणतम् । कविललक्षायमा> 
-णयैव वणनम् । आचो यथोदाहृतं पराङ् । ̀  ̀ ` 

द्वितीयो यथा- , ¢ 
“अनातपत्रोऽप्ययमत्र रस्यते सितातपत्रैरिव सर्वतो इतः । 
अचामरोऽप्येष सदैव वीयते विरासवारव्यजनेन कोऽप्ययम् ॥ 

इति । 
अत्र प्रथममरकारविषयोऽयमरंकारो .न परकरारान्तरगोचरः । कवि- 

समर्पितानां धमोणां बलंकारलात् । न दिमांयखावण्यादीनामिव वस्स 
सन्निवेशिनाम् । अपि च शब्दानाकुरता चेति तख रेतुम्भचक्षते 
इति भामहीये, “वाचामनाकुरुतेनापि :भाविकम्' `इति: चैद्धरस्षे 
व्यलसंबन्धरहितशब्दसंदभेमपिततव भरतयक्षयमाणत्वमतिपादकं कथे 
-पयोजकीमवेत्, यदि ̀  वस्तुसनिवेशधमंगतत्वेनापि .माविकं खात् । 
तसाद्वास्वमेव महत्वरत् प्रकारविषये वार्गितमिति नायमठंकारः । 

चिरेतनोक्नीला विचायं पुनरपि खोप कंचिदिचारमाट्-अयमि्यादिरनापि 
संमवतीति । न युः केनापि दृ इति भावः । यथोदाहृतमिति । सुनि- 
यतीदयादिन । प्रथमेति } चत्र वर्भनावशात्मलक्षायमाण्म् । ̀  अत एव 
कषिसमरपितथलं न बैसवसणिवेशिनां धर्माणामलंकारादिषि संबन्धः । न हि 
यसतमत्रवणेन कविका किनिदिति मावः । अपि चेति 1 निपातसमुदायः 
सुचयारथः अत्रैव वाक्यगा देत्वन्तरख् ससुचीयमानतवात् । कथमिति 
ब््ुसात्रवभने शब्दानामाङुकताया अनाङकतायाश्चाविशेषाव् । उ. 
रेति 1 चनातपवोऽ्यलादौ । अवापि अकारन्तरेणांकतव लवि 

‰. 'उत्तरलगरकाएविषये" ख. २, भसतसंनिवेदादलुकारत्ाहिति संबन्धः? क. 
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अदि तु वावमेवतर सौन्द्यै कविनिवदरे केविनिबदधवकतृनिबदधं वौ 
.सकल्वकतृगोचरीभूतं खभावोक्तिवदरंकारतया वर्ण्यते, तदायमपि 
भ्रकारो नातीव दुःशि्टः । जत एव "यक्षा इव यत्राथौः क्रियन्ते 

भूतमाविनः । तद्धाविकम् इति, एवमन्यरमाविकरक्षणमकारि । खभा- 
बोक्ता किंचितसाददयात्दनन्तरमसय रक्षणं कृतम् । 

सणदधमदर्तवणैनयुदा्म् । 
खमावोक्तौ माविे च यथाद््ुवणेनम् । तदवपक्षतवेनारोपित- 

बस्तुवशेनासन उदाचस्यावसरः । तत्रासंमाव्यमानविमूतियुक्त्य व~ 
ठनो वणेनं कविपरतिमेत्यपितपश्यरक्षणसदाचम् । यथा-- 

क्तः केरिविसतदारगलिवाः मानमि 
मातः पाङ्गणसीननि मेन्थरचरदाखद्विरक्षारुणाः । 

श्यदि स्विस्यादिना । सकरुवक्ठ्गोचरी भूतमिति । कवित्वमातरगम्ये- 
त्वात् \. अत एव मलयक्षायमाणतवस्य तनिरमितायमानलवं स्यात् । सकलवक्तृगोः 

चरीमूतत्वै पुनर्ययोक्तं वालवत्वमेवेति मावः ! नातीवेति । न पुनः भकारव 
तषि इति यावत् । अत एवेति । वासवस्यापि सोन्दर्यसात्रालकारतया 
व्ेनात् । एतावदेवेति न पुनः शब्दानाकुलत्वादिवस्त॒नि तरयाविरोषात् \ 
अन्यैरिति ] कानयभकाशकारादिभिः ! समृद्धिमदित्यादि । तद्धिपक्षतवे- 
जति 1 व्ववस्तुवभनयोवरुडत्वात्। तेति । एवमवसरे सतीर्थः । असं - 
भाव्यमानेति । संमाव्यमानविभूतियुक्तख तु॒वेनं नैतदङ्गमिति भावः ! 
अयो-'भातश्चकासति गृहोदरकुदरिमाम्विदिप्तरलङममकरावकीर्णाः ॥ अभयु 
'तोरुणकरोदतिपातयमाननक्रराशिशवला इव यत्र रथ्याः ॥" अत्र हि भगव 
गयां वस्तुत एष संभवति रलविजेषः + ` अत एवास्य कविभ्रतिमोत्थापितत्वसुः 
म् । एवं चास्य नामापि सार्थकम् 1 अलंकारसारङ्ृता युनरतरातिरयोकतग्रका 

१. शताः क-ख. 
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वृरादाडिमवीजराङ्कितधियः कर्षन्ति केरीडुका , . ~. 
गदनि्द्वनेषु भोजनृपतेतत्यागीलायितम् ॥ 

अङ्गभूतमहापुरुषचरितं च । 
उदाचशब्दसाभ्यादिदामिधानम् । महापुरुषाणाछदातचरितानाम- 

ङिमूतवस्वन्तराज्ञभावेनोपनिवध्यमानं चरितं चोदातम् । महापुुय- 
चरित्योदात्तत्वात् । यथा-- 

तदिदमरण्यं यसिन्द्चरथवचनानुपानव्यसनी । 
निवसन्वाहुसहायश्चकार रक््षयं रामः ॥” 

अत्रारण्ये वणैनीये रामचरितमङ्गतन वभिंतम् । 

र्वयुम् । अङ्गभूतेत्यादि । एत्व व्याचष्टे 
दिना 1. अङ्गभूतस्य वस्ठनो मंहापुरुषचरितसृतकभतिपिपादयिषयङ्गतयोपनिः 
वेष्यमानमेतदरंकारा्गम् । न तूपल्षणमात्रपरतयोपात्तमिति तातप्यायः ! तच 

" यथोदाहृतम् । “कचित्कान्ताविरदरणा खाधिकारपरमत्तः शापेनासतंगमितमहिमा 
वभोगयेणं भुः । यदाशे जनकतनयाजञानपुष्ोदकेषठु किरधच्छायातसषु 
कसति रामगिर्याश्रमेषु 1” अत्रातिनो गिरिषिरेष्य बसतियोग्यत्वादिदशीनारथः 
सुत्करपरतिपिपादयिषयां ` रामसरीतादिचरितमुपलक्षणपरं तत्र नायमलंकारः ¶ 
येथा--गोदावयौः करिकुरमदलोदद॑शोदकायाः पारे भारे बत वत पराग्य- 
तोमष्यमूकः । कंकाला्रौ पिदितगगने दुन्दुभे रामः पाठं निजमपि मव. 
दैवतं निममेऽसतम् ॥” अत्र पवनं अति बियोभिन्या उक्तौ ̀  रंमचरितसुपलकणमा- 
चपरम् । न हय्भूतेनािनः कथिद्विशेषो विवदितः ! “अत्रासीत्फणिपाशवन्न- 
विधिः शक्या भवदेवरे गाढं वक्षि तारिते दत॒मता द्ोणद्िरव्राहतः । . दिव्यौ 
लिन्रजिदनरं लकष्मणशौकान्तरं भापितसस्यप्यतर शरगाक्षि रक्िसिपतेः हृता. 
च कारवी "इन्र तु रम्य सीरत प्रलयुक्ादुपलक्षणीभूतदेच विशेषं पाशः 
बन्धनायेव साक्ादविवकितमिति न महापुरुषचरितख वर्वन्ते भरय्ेभांवः इति 
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रसभावतदाभासतस्प्मानां निवैन्धनेन रसवृस्रयडजै- 
सिसमादितानि। 

उदात महापुरषचरितस्य विपदृपिर्पत्वाचिचदृपिविरेषखभाव- 
लाच रसादीनामिह तदवदरंकाराणां प्रतावः। अत एव चलारोऽरंकारा 
युगपहक्षितः । तैत्र विभावानुभावव्यमिचारिभिः प्रकारतो रत्यादिः 
द्िदृरिविरोपो रसः । भावो बिमावानुमावाभ्यां सूचितो निरदेदा- 
दिलयसिराद्धेदः । देवीदिनिषयश्च रलादिमौवः 

तदामासो रसामासो भावामासश्च । भामासल्मविषयमरृ्ानौ- 
चत्यम् । तस्मरम उक्तमकाराणां निवर्त॑मानतवेन प्र्ाम्यदवखा । 

नायमलंकारः ॥ रसभावेति । अत पदेति । चदणौमपि विततृतििरेष- 
खभावात् । तेति । दुगपह्क्णे स्थिते सतीर्थः । विभावा ल्लनोदानादयः 
आलम्बनोदीपनकारणानि 1. अल॒भावाः कटाक्ञयुजज्ेपादयः कायाः । .व्यभिचा- 
रिणो निर्वेदाद्यः सहकारिणः 1 प्रकाशितं इति । व्यजितः । यडुक्तम्-- 

इति । र्यादीत्यादिशब्देन दासा 
कोनो स्ाभिनां परहणम्। निवेदादिरिति 1 यदुक्म्--निवैदग्लनिरा्ा- 

। आलं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्छतिृतिः ॥ 
बडा चपलता हष ओवेगो जडता तथा । गवं विषाद ओत्छुक्यं निद्रापसार 
एव च ॥ सं विवोधोऽमर्ैवाप्यवहित्यमयोग्रता । मतिनयौधियोन्माद्स्तथा 
मरमेव च ॥ त्राव बितर विहेया व्यभिचारिणः । ब्रय्िरादमी भावाः 
समाख्यातास्ठु नामतः ॥ इति । देवतादिनिषयाणामानन्यादनेकभकारत्वऽप्ये- 
ककार एव रत्यात्ममावः । अत एव रत्यादिरित्यादिराब्दः प्रकारे । चः समु 
जय । यदुम्-िदेवादिविषया व्यभिचारी तयायितः । भावः ` ओः” 
इतिं । तथा "तदाभासा अनौनित्यभवतिताः' इति । प्रशाम्थदवस्थेति 1 
न लु चंसरूपा अशान्तावसथेत्ययैः । तोते हि सवत्र करविलकृततवे स~ 
षोमन्येषों भशान्तत्वदेवंमोवः सात् } न॑नूकतप्कारतवेन . परास्य रसस्यापि! 

१. “निबन्धने ख, २, “अ क, ३, 'देवतादिविषश्च! क. श 



अरंकारसर्वसम् । ९३३ 

तत्रापि रसस परविश्ान्तिपलासता न संमवति इतिं परिरिष्टमदवि- 
चयो द्रव्य । धादपनिवन्धकरमेण रसवदादयोलंकाराः । रसो बि- 
चते यत्र निबन्धने व्यापारात्मनि तदरपवत् । प्रियतरं पेयो निवन्धन- 

भेव र्यम् । एवभूजों बरं विधते यतर, तदपि निबन्धनमेव । भनौ 
चित्यरदृत्तत्वादत्र बर्योगः । समाहितं परिहारः । स च ् रकृततादुक्त- 

मेदविषयः प्रशामापप्यायः । तत्र यसिन्दशीने वाक्याथीमूता रसादयो 
रसवदायलंकाराः, तताङ्गमूतरसादिविषये द्वितीय उदाचारंकारः । 

यन्मते लज्गमूते रसादिविषये रसवदारंकाराः अन्यस्य रसादिष्वनिना 

व्याठलाक्तरोदात्तारंकारस् विषयो नावरिष्यते, तद्वियस् रसवदादिना 

व्याप्तत्वात् । तत्र रसवत उदाहरणम्- 

कवं अराम्मदवस्था संगच्छत शयाद्णाद--तक्नापीत्यादि । परिरि्ेति 1 
मावतदामासतसशमविषय एवः । एामिति ,। रसमावतदाभासतठश- 
मानाम्. । वयोग इति 1 अदबितेन वलात्कारेभैव मशः । भ्रर्तत्वा- 
दिति 1 तेनात्र वस्त्रं कृतमिति भावः । नुच प्रविशरान्तिरूपस्य 
ऋव्यासनोऽंकायसय रसस कथमलंकारतवं संगच्छत इ्यार्याद--तञन- 
यादि । यसिन्दसन इति 1 चन्यभाववादिनां मत इलः । दवितीय 
इति । देशयलकणात् । अन्यस्येति 1 यत्र वाक्यर्थाभूतो रसः । .एवं ष्वन्य 

आववादिमतं बिषयद्वयस्य द्टन्तीकृल रसरसवदलंकारयोरनेन, बरिषयविभागः 

क्तः । अहगमूतस रदिशारंकारतं युक्तम् । ता चं यावतोपमादीनां सख" 
काराणां अहृतवस्दूपरल्कत्मलंकारतवे निबन्धनम् । जज्गभूतेनापि रतेन तत्कि- 
मरत एव । अकृतस्य रसादिसदुपसृततवन मावात्. । अतश्ोपमादीनामलंकत 
यादेव वाता तादय रसादीनां यदपि चोपमादयेऽयायंकााः, तथापिं 
वाच्यार्थं विमावादिल्पतापय॑वसाना्लपयवसायित्वमेवेति ऋा्यात्मनो व्रयस् 
~~~ 
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„ भं हान न मे प्रयास्यसि पुनः प्ापशिरादरीने 
केयं निष्करुण प्रवासरचिता केनासि दूरीकृतः । 

खमान्तेषिवति बो वदम्मियतमव्यासक्तकण्ठमहो 
बुद्धा रोदिति रिक्तवाहुवख्यसतारं रपुललीजनः ।+ 

रसादरेव तदलंकार्यलम् । कि पनसस्य शब्दसुदेनोपस्कारकाः शब्दाठंकाराः; 
अ्सखेन ल्ालंकारः । तततदवयवगतैरपि हि कटकादिगिवेन आातमैव त- 
तचित्तद्िविरेधचितयसूचनात्मना तयाटंक्ियते । तथा ह्यचेतनं वश्रीरादिकं 
कटकायुपेतमपि न भाति, अल्कार्स्यामावात् । अतश्च देददारेण सर्वव्ालमः 
वालंकायः । एवमस्यापि शब्दाथरीरत्वा्न्युखेनैवालंकार्यतवम् । तेन रसमावा- 
दितालर्थमाधरिख विनिवेशनम् । अलंृतीनां सर्वासामलंकारतसाधनम्" इति 
सधा रसायाशयेणेवाटंकाराणां विनिवेशनं जीवितम् । अतशहापि भ्ृतख 
वाकया्थीभूतत्वेन भ्रथानख रसादेरुपस्कर््ज्गमवेन रसादेरलंकारत्वं युक्तम् \ 
यदाहु-श्थानता यत्र रयादयो गता रो रसादिषवनिगोचर भवे । भवन्त 
वै यत्र रखादिपोषका रायंकारदशा दि सा टय ॥” इति नलु निर्वददीनां 
भवानां गमेदासवतकदाचिदपि खभ्राधान्यामावात्सर्वदा रसाय्गतव एव ध्वनिं 

रानेतरकषदरयामावदतेषां भावस्थितयुदयसंधिरावलताभरदामात्मेः 
[9 वाच्यम् । तैयातवे दमिधीयमाने ध्वनिभेदतवमेषां न सयात् { 
असदेतत् । इ ह लर्वेददोनं त्रयी गतिः । तव श्यक्तः स तैर्िभावायैः 
स्थायीावों रसः स्यतः” इतिं नीलया विभावालुभावस्प्ैमेषां रसन्यलकत्वमेका 
गतिः । तत्र च रसलैव प्राभनयानिरतिशचयभीतिकारित्येन फलवत्त्वात् “फलवे- 
तधिनावफलं तदङ्गम्" इति नीला रसन्यशकत्वमत्रेणैव छृताथतवानास्येषं 
र्यकिव्यतिरेकि किंचित्मयोजनान्तरम् । नायं कशुटिकाविमोक्षसमयः 
नं कोवीगुणै भ्रकान्ता न मया  विपर्ययरतारम्भायं वा भरा्यना । न लतव 
मर्थयामि निविडं दोःकन्दलीवन्धनं तनिष्कारणमेव वाखलवलीवद्ीव किं वेपते ॥ 
अँत्रारम्बनविभावो केता, वेषनादिरदभोवेः, वितर्कश्च व्यभिचारिभावः । एषा 
चातर समस्मधितया रसन्यकलमात्रमेवं प्रयोजनम् 1. व्य्तश्च रसः सचेतसा 

१. दमा सते ्मिमीमनानेः ल. २. 'अनाठलनविभान उपनपनदिरवमागः क. 
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दत्तफल इति नैषां किचित्फन्तरम् । अत एव रसायक्घभूतस्य व्यभिचारिणः 
स्थिल्यायात्मध्वनिकारत्ं भवतीति न वाच्यम् । तथात्वे चाभिधीयमाने निरव 
ददिः मराधान्याभावात् खनिव्यपदेश एव न युक्तः 1 अप्रधान मधानतवाभि- 
धाने विरोधात् । हैवं च श॒णीमूतव्ङ्गस्यापि ध्वनिव्यपदेशः केन परलुक्तः। 
कवचिदपि शुख्ये रसेऽपि तेऽकित्वं मरवन्ति कदाचन" इति नीलया राजाजुगत- 
विवाह्ृतलवदविमावालुभावव्यजिताना  रसयुणीमायेनेषामेव धान्यम्. } 
ययरा--इतश्चासत्मप्रणययुकुमारा बरवधूरितः खेच्छालभ्यानुपमफलमूला वन 
मही । इतो मौर्वानादोन्सुखनिखिलसैन्यो रणबिधिः क नामायं तादक्तरलहृदयो 
रज्यतु जनः ॥' अत्र बिभावाजुभावाभ्यां व्यञितः ्यरादीनां रसानामप्ररूढ- 
त्वेन गुणीभावाद्वाक्यतातपर्यविषयत्वेन विभ्ा्तेशिन्ताख्यो व्यभिचारिभावः 
श्रानम । अत एवात्र भावस्थितेध्वेनिभेदलम् । एवं चात्र चिन्तायाः खारा 
-न्मति तदङ्लवामवाज्ञ गुणीभावः । अत एव॒ चात्र तैतपरिपोषकत्वालायात्तः 
-दीयकायौकरणाद्रस अवि युणीमावात्खनैव च निरतिरायभ्रीतिकारित्वेन सचेतसां 
दत्तफठत्वानिजभयोजनासंपादकत्वविरदाद्राजाुगतविवाहपृतशलवन्सुरूयानपिं 
राना शरिन्ताया एव वाक्यतात्पयविषयतवेन आधान्यादकित्वम्+ अ ठे 
च नतदा्न्तिकयोन कशिदिषम उपन्यासः 4 तथात्र सरहदयतवेनवत्र 
तातच्छामावाननकतरपकषश्रयणमिति न किदपि रसस्य. माधान्यम् । नाप्यषां 
प्रस्रविरोषातसंधिरिति व्यभिचारिमावघव भ्थान्यम् 1 एवं च निवैदादीना 
रभदासवत्कदाचिदपि प्राधान्यं [न] भवतीलपर्यालोचितामिधानम् । गभदास- 
श्यापिक्रदाचिदन्ततो गभेदासीं प्रयलि माधान्यम् । मधानामधानमावसयापेः 
-दिकलवात् 4 (कविदप्यपरसयाज्गम्" इति नीलैषामङ्गतवे प्राघान्याभावादेकार- 
त्वम् \ यथा--“कचकुचबिलुकामर पाणिषु व्या्तेषु _ मथमजकषिुत्रीसेगमेऽन- 
धानि 1. निनिडनिबिडनीवीपरन्िवरिसंघनेच्छोश्वुरधिककराश्चा शाङिणो वः 
नाह. 1 अत्र शक्ञररससयामरूढत्वादणीमावेन वाक्यतातपर्यविषयत्वेनोपनि- 
न्म्य शाक्गिविषयां रतिं त्यहमिवि ्रेयोऽलंकारः 1 नञ च ययपि 
अरप्ातवे सलेषामकंकारतवंतदरसाङगभूत्वादेषां स्तै ततत्वं स्यादिति चेद; 
नैतच यस्मानिमित्तान्तरेभ्यो कन्धस्ताकलानिमूतस्य वस्वुन उपस्कारा्ायकत- 

१, ्रषानसय प्षानलामिषानमिरोधा' ख. ` २: “यवं सुनीत ' क; ३. 
(तसरिोगक्लागाव ख. ४, “निवयमपयत््मम् खा, ,: र 
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एतन्मतद्वयेऽप्युदाहरणम् । बाक्या्थीमूतोऽत्रं करुणो रसः । जङ्ग 
मतस्तु विपरम्भशज्गारः । 'एवं रषान्तरेषवप्युदाहार्यम् । प्रयोऽरंका- 
रादौ विरोषमनपेषयोदादिथते । ्रयोरंकारो यथा-- 

-याह्तामुपगच्छत्तामेषामंकारतुपकाोपस्ारकलनिबन्धनतयांकार्याखंकरण- 
 भावस्ोक्तत्वात्। रसादेः पुनः खरूपनिृत्तये निरवेदादयोऽकषतासुपयान्तीति तत्रैषा 
रसोपसभेनीमूतत्वा्त्य्ञनमातरभेव फलम् । अत एव तत्रैव पूवोनीत्या न 
ध्वनितम् , नप्यलंकारत्वम् । रसव्यकिन्यतिरेकपरयोजनान्तरनिषोदनत्वायोगात् 1 
ए िर्ेदादीनं रवयत सदकारित्म्, अशिवे णनितम् , जहत; चाकर 
त्वमिति विषयविभागः. 1 तसमात् 'निर्वेदादीनां सरवदैवङनमावात्मेयोऽलंकारसद्- 
येको न बाच्यः.। तस्मादेते व्य्गयतायां ध्वनित्वं न आधान्यं कापि यसाद्ध- 
जन्ते ॥ एतेन भावमरशमादयोऽपि व्यहयाः सदैव ष्वनितां अाम्ति । ध्वनितव- 
मिष्टं यदि तहि तेषु न लक्षणीयस्ठु समाहितादिः ॥' इसादि यदन्यरुतं तरदुपे- 
यम् ॥ पतन्मतद्धय इति । ध्वन्यमाववादिनां ष्वनिभाववादिनां च । तत्र 
घ्वन्यमाववादिमते करुणपेकषया रसवदलंकारः । कारपेक्षया तूदात्तम् । मता- 
जतरेण तु करुणामिम्रायेण रसध्वनिः । शारपेक्षया त्वयमलकारः । जत्र 
यदपि राजविषयाया, रतेरक्ितवात्करुणोऽपि तदङ्गमेव, तथापि तख शफारापे 
कमाकिलमाभिलितदुकम् । करणश्च -ङ्ारोपरकृतः मतीयत इति तखालंकार- 
तवम् । एवमिति 1 -यथाः मतद्यमपि संगच्छत इलथेः । ततु या-क 
लव रकपटावयुष्ठितसुी युगे तवाद सखी छ अल्यौकलि केवला निवससि 
-लामागतान्वेषिुम् । एतद्वषुदशयेति कथयन्लालोक्य कर्यं ततः पत्युः सेर 
खाम्बुजख तरणी जाता िलक्षस्मिता ॥ अत्र वाक्यार्थाभूतः शकारः, अङ्ग- 
तस्तु हासः । एवमिति सामान्येनाप्युदाहरणव्याप्िपरं व्याख्येयम् 1. यथा-- 

शार्वलयाः रचितां कपाछ्व्पभारूदं विलासाङ्गद्न्धहठान्तमहादिलोचनलसज्ज्वालं 
पिनाका्कितम्,। कन्दपार्पितशासनां कविवलतकंकालमर्भन्दुमद्धसाङकं ; च पुनातु 
वो नवरसान्पुष्णन्युररेषलः ॥› - अत्र भगवद्विषयायां तेनव रसा अङ्गम् 4 
व्रिशोषमिति । अङ्गित्वेन । तेन धवन्यमाववादिमतेनाङ्क्गिलमेवैषामाभ्नियो- 

प्रोडूत' क. ,२ शुक्तः, क, ` >. 
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शादालिङ्गनवामनीकृतकु्पर ्विजरोमोदवमा 
सान्द्जञेदरसातिरेकनिगर्दरीमनितम्बा्बरा । 

मामा मानद् माति मामलमिति कामाक्षरोह्यपिनी 
सुप्ता किंनु मृता यु किंमनसिमे रीना विटीना नु किम् ॥' 

अव्र नायिकायां हर्षाख्यो व्यमिचारिमावः । यथा वा-- 
श्लद्रश्यमृतपानदुरंकितया दृष्टया क विश्रम्यतां 

लद्वाक्यश्रवणाभियोगपरयोः श्राव्यं कुतः कर्णयोः । , 
एभिसतपरिरम्भनिर्भरमरे्ः कथं खीयतां 

कष्ट तद्विरदेण संप्रति वयं हृच्छरामवखां गताः ॥' 
अत्र चिन्ास्यो व्यभिचारिभावः । एष एव॒ च_ मावारंकार्ः । 

मावस चात्र खितिरूपतया वणनम् । शान्खुदयावसे तु वक्ष्येते । 
उर्जसली यथा-- 

शूराकर्षणमोहन्र इव मे तननि याते श्रुतिं 
चेतः कालकलामपि प्रकुरुते नाविति तां विना । 

एतैराकुलितख विक्षततरैनरनङ्गातरः 
संपयेत कदा तदातिदुखमियेत्न वेग स्फुटम् ॥' 

अत्र. रावणस्यामिलाषको विग्रन्मश्ज्ार ओक्यं च व्यमि- 
चरिमाबोऽनो चिन प्रदो । समादितं यथा-- 

“जक्णोः स्फुराजुकढषोऽरणिमा निीनः 
शान्तं च साषैमधरस्फुरणं ्ङुव्या । 

दात इति ताम् । भावाटेकार इति । नवानां भागना सा 
त्मकतयोपनिबध्यमानत्वात् 1 शान्त्युदयावस्थेति भावसेखत्रापि ` संबन्धनीयम् । 

अनेन चास्य समादितादिभ्यो वैरकण्यं योतितम् । तेन य॒त्र भावस स्थिविसतत्रा- 
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मावान्तरस्य तव चण्डि गतोऽपि रोषो 
नोद्धादवासनतया प्रसरं ददाति ॥' 

जत्र कोपस्य प्रशमः । एवमन्य्रपयुदाहायम् । 
^ भावोदयो भावसंधिभौववरुता च एथगरंकारः । 

यमरलंकारः, अन्यथा त्वन्येऽवंकारा इति । एवमिति । यथैतदुदादतमिलयथः । 
अन्यत्रेति । ध्वनिवादिमते एषामङ्नत इदा्थः । तत ्योऽकंकारः "कचङुच- 
इत्यादिना व्यमिचारिमावापेक्षयोदाहृतः 1 देवताबिषयरयात्मभावोपनिबन्ये पुन- 
यंथा--कषठेऽपयलयुरग पाशमसूयया मे यामिन्यधीशिल यत्समये कृतान्तः 1 
मूलं तदा सुहुर्ैमि फणीनद्रदार त्वनतुव्यतामिति भजे मरणेऽपि हर्षम् ॥' जत्र 
मवद्विषयाया रतेमरणविषया रविरङ्मिति प्रवोऽंकारः । उर्जखी यथा--धन्दी- 
ल च द्विष खगशसताः परयतां भेयसां शिष्यन्ति परगमन्ति लान्ति परितशु- 
म्यन्ति ते सैनिकाः! असाकं उहृतैरशां निपतितोऽसयीनित्यवारंनिये विध्वस्ता 
विपदोऽखिलासतदिति तैः भलयर्थभिः स्तूयते ॥' अग्र राजविषयख भावस 
अथमदितीया्योलौ रसाभासमावाासाचक्षम् । व्यभिचारिभावापक्षया घुनरयं 
यथा--दविषं तवारम्यनिवासमीयुषां नितम्बिनीनां निक्रमबकं दृष । सहसह्- 
हयश्रवलद्विलोचनं न केन पीपतिना निरीकितः ।* अत्र शबराां परदारविष- 
यमै्छुक्यमनोदिलेन अवृततमिति भावाभासो राजविषयां रतिं रय्ञम् । समाहितं 
यथा--'अविरलकरवालकम्बेश्चटीतभनगर्नहुः । दद्य तव वैरिणां मदः 
स गतः कापि तवेकणे क्षणात् ॥” अत्र राजविषयाया रतेरभूतस्य शञुविषयसख 
मदस्य शमः । देवतादिविषयरलयात्ममावापेक्षया पुनरयं यथा--अल्युचाः परितः 
स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधयस्तानेतानपि बिभ्रती किमपि न छान्तासि 
ह्यं नमः । आर्येण सुहयः स्ुतिमिति भ्रलौमि यावद्वसवद्िभदिमां 
स्थरतस्तब युजो वाचस्ते मुद्रिताः ॥” अत्र राजविषयाया रतेरकभूतख भूबिष- 
यस्य रदाख्यमावस शाम्यतवम्। अत एव च समाहितं यदन्येन लक्षितं तद~ 
्न्तमेवायुक्म् । तन्मतेऽपि अयोऽलंकारवद्रसाभावपिक्षयास्य लक्षयितुं युक्तः 
लात् । व्यभिचारिभावापिकयाः हि भवद्भिः पेयःअयतीनामलंकारतं  निरसम् ४ 
ुक्तम्-तस्दममिचारापेश्चया भ्य ऊर्जखिसमाहितमाबरोदयसंधिशवरत्वानि, 
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मावसोक्तरूपसखोदय उद्रमावखा, संपि; द्वयोर्विरुद्धयोः स्पधिते- 
नोपनिबन्धः, शरुता च बहनां पूवैपूर्वोपमरदनोपनिवन्धः । एते च 
एथमसवदादिभ्यो भिन्नारंकाराः । 

एतलमतिपादनं चेोद्धटादिभिरेषां प्रथगलंकारत्ेननिर्दि्टलाव् । 
अथ च संकरसंसैरक्षण्यनेते सवांंकाराः  एथक्ेवरुत्नालंकारा 
इति सर्वारुकारशेषलवनोक्तम् । संखष्टिसंकरयोर्दि संगकतयारुंकाराणां 
खितिरुदरैरक्षण्यमतिपादनमेतत् । तत्र भावोदयो यथा-- 

न थगलंकाराणि वाच्यानि" इति । तस्मद्धबन्मतेऽपि समाहितादीनां रषणी- 

यलं कम् । भावेत्यादि । एतदेव वाच्े-भावसेत्यादि । उक्तरूप- 
स्येति । व्यभिचारिदिवादिरतितवैन विभकारखेलथः । उद्गमावस्येति । उदरमा- 
वस्था न धनरुदितेखर्थः । उदितायां हि भावस्य स्थिात्मकतासेयोऽलंकार एव 
श्याव. \ पते इति 1 मावोद्यमावसंिभावशवतालञयोऽठेकाराः । न॒ च 
लक्षणस्य भिजत्वादेवषां एथक्ावगम इति किं तद्रणेनलाह्याद--एत- 
दित्यादि । अय चेति पशान्तरे । सवौटंकारा दति । -एनरुक- 
बदाभासादिभावरावलान्ताः । केयैखत्तेनेति । तसैवेकस्य॒वाक्याथतवेन 
अरोदत् 1 तस्माद्मूतैरलैकारान्तैैदपरियमाणो बा य एव यत्र॒ वाक्या- 
तास्विषयत्वेन अतीते स एव तत्र साक्ादकुकार इति भावः । अत 
एवात्र संदष्टसंकरल्यपदेदयः । यतस्तयोरलंकाराणां मिभत्वेनावस्थानं . क्षणम् । 
तदेवीद--संसृीवयादि । यन्त पूवे ङतरषिदुदादरणेष संकयलसव- 
भसति, ततत्र संभवमात्रेण निदरीनीछृतम् । न ठु साादलंकारत्वम् । ततत्र 
तयाबिध्योदाहरणस्य खयमेव लक््यादभ्यूहः कायैः ।  एतटुदाहरणत्रयं षवन्य- 
भाववादिमतेन परन्धकृतोपाततम्  ध्वनिवादिमतेन पुनरुदाहियते । तत्र भात्रोद्यो 
-यथा--लाकं कुरज्कदशा मधुपानलीछां कु उहद्धिरपि वैरिणि. च श्रते । 
अन्याभिधायि तव नाम विभो शीतं केनापि तत्र बिषमामकरोदवस्था्.॥४ 
तं रजमिषयाया रतेसामूतस_तसोदयः ।_ भावभर्ा-भलोग 

द, प्तरि क. २. प्ान्नमनियः क त 



र्ण काव्यमाखा । 

एकिन्ठयने विपकषरमणीनाममरे युग्या 
सद्यः कोपपरिग्रहग्पितया चाद्रनि कुर्ब्पि । 

भवेगादवधीरितः प्रियतमसतुष्णीं खितसस्षणा- 
न्माभूलयुप् इवेत्यमन्दवरितग्रीवं पुनवीकषितः ॥ 

अत्रौदुक्यस्योदयः । मावसंपियथा-- 
वामेन नारीनयनासुधारं कृपाणधारामथ दक्षिणेन ॥ 
उदुंसयनेकतरः करेण कर्तव्यमूढः सुमटो बभूव ॥ 

अत्र जेहाष्यरतिमावरणौ्ुकययोः संधिः । मावशबढता मथा-- 
(काकार्य शशरकष्मणः क च कुरुं मूयोऽपि इद्येत सा 

दोषाणां श्र्माय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं सखम् । 
किं व्षयन्ययकरमषाः कृतधियः समेऽपि सा दुमा 

चेतः खार्ध्ययुषेहि कः खठ युवा धन्योऽधरं पाखति ॥ 
अत्र वितर्कोौसुक्यमतिसरणशङ्कादैन्यधतिचिन्तानां भावानां शाबः 

ता । तदेते चित्दृततिगततवेनारंकारा दरतः । 

तत्कालोहृसदसहभावस तपसः कथानां विम्मेषवय च रसिकः चुः ! 
मोदं बो देशाः कपरबडुमेषापनयने लरादौिल्ाभ्यं युगपदभिबुकतः सर- 
हरः ॥" अत्र भगवदविषयाया रतेरक्भूतयोरावेगधैययोः संधिः । भावशबलता 
यया--पदयेतकशिचर चपल रे का त्वां कुमारी दस्तालम्बं बितर हदा ष्यु- 
रमः काति याति। इतयं ध्वीपरिरढ भवदविदवषोऽरपयदततेः कन्या कंचित्फलकिः 
सयान्यादधानामिषतते ॥* अन राजविषयाया रतेः शासूयाधतत्रोतछक्यदैः 
न्यौत्डक्याना,पूवैपूवीपमदेनोपनिवद्धानामञञतवम् । देवताविषयर्यात्मभावा- 
पेक्षया घुनददाहरणत्रयं -यथा--श्िरा्ोः परिपूर्णां पु्यानामसलक्षणम् \ 
यंदकसाददेलया्च विमित भति खदा ॥' शत्र विशवमित्रविषयाया रतेखद्यः } 

दिर्यात् 
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खघुनषां सर्ेषमलंकाराणां सं्ेषससुत्यापितमरंकारदवययुच्यते ! 
तत्र संशेषः संयोगन्यायेन समवायन्यायेन च द्विविधः । संयोगन्यायो 
यत्र भेदसयोत्कटतया खितिः । समवायन्यायो यत्र तयेवानु्कटतरेना- 
वानम् । तत्रोकटलवेन खित तिरतण्डुकनायः। इतरतर त क्षीरनी- 
रषाटश्यम् । करमेणेतदुच्यते-- 

एषां तिकतण्डलन्यायेन मिश्रं संसुषटिः । 
उक्तारंकाराणां यथासंमवं यदि कचिद्धचनं खात्, तदा ते किं 

धयववेन पर्यवसिताः, उत तदरंकारान्तरमेव विंचिदिति विचार्ते-- 
तत्र यथा बाह्ारंकाराणां सोव्णेमणिमयमरतीनां एथक्चारुतदेतु- 
त्वेऽपि संघटनाकृतं चारुतान्तरं जायते, तद्वसक्ृताटंकाराणामपि संयो 
जने चारुत्वान्तरमुपरभ्यते । तेनारंकारान्तसमराटर्मावो न ्थक्पै 

 परिुम्बनीयचलकाकपकषकं तनयं कथं वितरेतुःरितेः पतिः । अभिनन्दनीय. 
 तमपादपङ्कनं सहसा अतीपयतु वा कथं सनिम् ॥* अत्र ख॒तसुनिविषययो रया 
ख्यभावयोः रषिः । ज्यो नैष रिचः इतो रघकुटे याति प्रतीपो यरसवम्य- 
न्खस्य सोदरा विजयते क्षत्रस्य रास्रश्रदः । यालस्मिन्वसादमेति हदयं खारः 
परायन मे व्यायुहयन्युना बिना यक्ृतवो मान्यो सनिः गरयताम् ॥ अत्र पुत्रा 
दिविषाा रतीनां पूरवो पमदेनोपनिबदानां चवर्तवम् । अत्र॒ च. रते राम 
चरितं अलजगतवमिलयलंकारतवम् ॥ अचकारान्तरलक्षणे क॑ चोप्कमते--अधु- 
नेत्यादि । अघुनेति माप्ावसरम् । प्ामिति । पूवोदि्नाम् ।. तत्रेति । 
अलंकार । तस्थवेति 1 भेदख । सछटतमस्छटत्वं च इस्यटमेव । अत 
-एव तिकतण्डलन्यायः, कीरनीरन्यायचेलुक्तम् 1. एषामित्यादि । एतदेवोप- 
-गरदमित॒सुपकरमते--उक्तेव्यादिना 1 तदेतत्पकषदयमध्यारान्तोपदनद्ारेषौ> 
-ंका्न्तरतमेव िदधान्तयितुमाद तत्रेत्यादिना । संघटनाङतमिति । 
-एकतरैव दोहनां बा्ाराणं युगपदिनवेवनं संघटना, तया कृतम् । तदतया- 
पितमिर्ः । चाखत्वान्तरमिति । एकैकारंकारनिवन्धनाखङृतत्वाचारतवा- 

१६अ०स० 
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वसानमिति निर्णेयः । अरंकारान्तरत्वेऽपि च संयोगन्यायेन 

दन्यत्सातिरायमिति यावत् । उपकभ्यते । खसंवित्सिद्धतया साकात्कियतं 
इलरथः । तेनेति । चारत्वान्तरोपलम्भेन । नहि विषयभूताकंकारातिशयमन्तरे- 
णोपलम्मातिशयो सबितुमेतीति भावः । नलु शन्दाथालंकाराणां संघटनामत्रि- 
भेव क्थमंारान्तरलसुरम् । मिनक््लेनेपामेकुयुारोदासंभवाचासला- 
न्तराभावात् । तेषां दि सं षटितत्वेऽपि अलंकारेषु चारतवं तद्दविदि विभि्ते । 
यथैव साधु माधु्मि्ठसीस्णादिषु ॥' इति नीला मेदत्वेनैव चारत्वावगमाद्भि- 
ज्ञत्वमेव न्याय्यम् । नापि लोकिकारंकारवेतेषां संघटनाृतं चारत्वान्तरसुपल- 
यते । नदि मैौरकिपद्मरागन्द्रनीलादिवत्सचेतसः करचिदल्रासोपमादीनां 
परस्परं परमागो मासते । शन्दार्थयोर्नेनदियग्राह्मत्वेन भिन्नजातीयत्वादस- 
देतत् । तथाहि ख यथा ्रपगवस्थतेषु स्थाठीजलज्वल्नरततण्डत््दिषु न स~ 
मताप्रययः । समुदितेषु हु भवति समम्रसंनिधानाख्यस् धरमख प्रयक्षमुपाल- 
स्मात्, तयैव मिनककष्ाणामलंकाराणां संघटनांबेन पूर्वापरैकीकारेगैकलु्धि- 
रोदाटुपरभ्यत एव कथन संसग नाम यख ॒संखध्टिसंकख्यपदेशारदत्वम् । अपि 
च रूपभेदेऽप्यविच्छेदादेकतवम् । शितरपतरक इ्यादिनील्या चित्रास्रणादौ यया 
खरूपसख स्मान्तरा्ृततवेऽपि विच्छेदानवभासोदकषटचछिष्टकार्लयः 1 
त्ररूपमप्येकमेव व्दुरूपं भासते तथैव । भि्कत्याणामप्यलंकारागां 'संषट 
मानत्वेन यरीतावेकतावयाय दत यकव भंायलंारान्तरम् । वीनां 
च माधुर्यस्य मदेऽपि संमीख्नायां पानकादिरसनिष्पत्तावुपलभ्यत एव कविदवैचि- 
च्यातिशयसद्वदेषामपीति युक्तमलंकारान्तरत्वम् । न चाख चारुतातिशयस् 
इपयभरययत वाच्यम् । एकतैवैकसय दवयोबहटूनां वाठंकाराणामबगमे यथाययम- 
तियोत्करषसखय खसंवित्साहिकतवेन वेयमानत्वात् । संघरमानत्वेन च अतिपति- 
ेकाराणामेकसिन्वाक्ये तत्तच्छन्दसि वा मवति । न ठु कुलकादौ, विदूरतया 
तसास्वावल्याः अरोडासंभवात् । यदाहुः--शाक्याथमेदेऽप्यक्येकान्त्तत्वेना- 
खंकारस्यालेकारान्तरसाद्यं अतिमाेव । ` अनिद्रत्वादवमिननश्णोकगतत्वेन वा- 
क्यभेदे व्यवहितत्वान्न भनति संखषटः + इति । कलकादाव्यलंकाराणां वाक्यै- 

^ (सहमानेन च" ख, २. शसंदथयरंकारतवस् क, 



अटंकारसर्ववम् । र्द 

कृवाक्यतया यद्यविच्छेदेन प्तिपततिप्रयोहः यात्तदात्रापि संखश्चायभ्युगमे न क- 
श्िदोषः । नु समघ्रताभ्रयये वित्ज्ञने वा स्थाल्यादीनां चैकेन्द्ियमाषयतवेन 
 समानजातीयानामेकबु्छधिरूढाुपपयतव एव सामगदरेकस्य वस्तुनोऽवगमः 
इट ठ॒ मिनेन््ियम्ाहम्वेन भि्जातीयोः शब्दार्थयोरेकडुङ्छधिरूढामावात्तद्ल- 
काराणां युगपल्तीतिरेव नास्तीति कथमेकस्य संसरदेवेशठनोऽवभासो यस्यापि 
संखुघायंकारान्तरव्यप्देैव स्यात् । अत्रोच्यते । शरोत्रकरणत्वाच्छन्दावग- 
मलकेन्दियमाह्लात्तदरंकारयोः सजातीयत्वे तावदविादः । अत एव च तयो- 
रेकडु्छभिरोहायुगपतमतीतेः संसगौवगमः 1 सति च संचये चारुतातिशयोपस- 
जैन इतर संखायलंकारत्वम् । एवमथीबगमस्यापि शब्दकरणलात्समानजाती- 
ययोः संखत्वेन प्रतीयमानयोरलंकारयोरपि जेयम् । शब्दार्थयोः पुनरपायमेदे- 
ऽपि तदंकाराणां खगम्धिवनधूकवोधन्ययेन मानसवोचन्यायेन मानस्ञानिष- 
यत्वाुगपदवभासः सिद्तीति लैकिकारंकारवदेव शबदाथोभयाकंकाराणां संसर्ग 
कब्धपरभागतयावभासत एव चारलान्तरमिति न्यायभरा्तमेव सेख्यायठंकार- 
त्म् । यतुनरनयैःशब्दा्थयोर्िजार्तवतवे मनन्द्रिय्राह्मतवं निमततयकं तु 
पे्यमेव । शब्दा्ारीरे काल्ये रा्दप्रतिपयशेवार्थसातताततचतुरन्दियपा- 
छख ̀  बाह्स्यानौपयिकलवात् 1 ययेवं पू्वलश्ितानामयपरासोपमादीनामभावः 
स्यात्, असंकीणौनामलेकाराणामसंमवात्स्ेव् संख्िसंकरोरेव भावादिषां 
निषयापहारात्। नैतत् । असंकीर्गनामलंकाराणां सहलो दशनात् । तथादि-- 
श्वदोवमणसुह््य हिमाद्िमिव जादवी । खेन ्ानिशत्तसय वाहिनी पूर्वसाय- 
मू ॥ उत्तरः ऊरवोऽविष्ठलद्धयाजन्मपादपान् । उरगान्तकसंत्रासाद्विखानीव 
महोरगाः ॥ जयाजितधनः सोऽथ प्रविवेश खमण्डलम् । भिन्ेममौकतिकापूणै- 
भाभिः सिह इवाचलम् ॥ राजतान्कापि सौव्ोन्कापि देवान्विनिर्ममे 1 पाचु 
खुख्यदेवानां पार्थिवो धनदोपमः ॥ ठः खारशवङ्कगश्चकरे खनामादधबिदारङृत् । 
मूपवित्तोपमं स्तूपं जिनादेसमयास्था ॥ ईैशानदेव्या तस्या खाताम्बु अतिषा- 
दितम् । खुषारसमिव खच्छमारोग्यादायि रोगिणाम् ॥ संजग्राह स देशेभ्य्ता- 
सतानन्तरविजनान् । बिकचान्छमनःसोमान्यादपेभ्य इवानलः ॥ 9 
मयि दु व्यक्तमेवं विधीयते । प्रयासः कृण्ठतां यातो लोहे वज्जमणाविव। म ~ 
जैव संपद्य पयः सूतेऽ भेदिनी । रितेनाम्बुवादसय रतं .ैदभूरिव ॥ 

१. अविन) इति राजवर्य, 



र्षः कान्यमाखा । 

स्ुटावगेमो मेदः, समवायन्यायेन वासमुटत्ावगम इति द्वैधम् |` 
पूर्वत्र संखष्टिः, उत्त संकरः । अत एव॒ तिरतष्डुलन्यायः, क्षीर- 

जीर्यायश्च तयोर्यथा्थतामवगमयतः । तत्र तिर्तण्डुरन्यायेन भवन्ती 
संचष्टिलिषा । शाव्दाठंकारगतव्वेन, अ्थारंकारगतत्वेन, उभयारंका- 
रगतत्वेन च । ततर शब्दाठंकारसंचटथैथा-- 

धवदनसोरभटोभपरिभ्मद्मरसंरमसंभृतशोभया 
चलितया निदे कल्मेखराकठ्करोऽङ्केरटशान्यया ॥' 

इत्युकत्वा सोऽम्ु निष्कं छन्तेनोवीमदारयत् । उचिहीघुवितलाम्भः शलेनेव 
त्रिलोचनः ॥ धुते भण नगरे निःयोकोऽमूत्महीपतिः । सप्ान्तदारिते घुत्रे य 
उुदोऽग् इवेक्यते ॥ अत्रैः स्वेदा रक्षयः खमभेदः गभविष्णमिः । चाव कागा- 
मिवैषां हि भयं न परलोकतः ॥” इत्यादि राजतर्चष्यां रुडितादिलवर्णने उपु- 
मायाः श्ुदादरणनातम् । एवम्ैवन्यराजवर्भने यवन्धान्तरेणु बा शयया 
उपमायाः कियान्विषय इति को नाम द्दीयिवुमटम् । उपमैव चनेकाटंकारवी- 
जभूतेति तजिदर्शनमेव कृतम् । एवमन्यालंकाराणासपि सहसदाात्ोदादरणलवं 
संवददपि गन्धविसतरभयान दर्शितम् । तस्मादेषां विवलं अरनिरलविषयलवं 
च न वाच्यम् । ्विरलबिषयतवेऽपयुपमादीनां न संखटिसंकरोरषै लक्षणीयतया 
आहिसतावन्मात्रविषयखीकारायापयषीं ्यगलक्षयितुसुचितलवात् । एवं च न स~ 
उः  पूरवहाराचारुलाानायेतायुरुमयुम् । अत एव च (तसमातसमस्तयिषये 
अतिवनधकारे संखष्टिकथने चकिते विदम् । प्राधान्यतः सविषयं खिदा. 
माप सर्वोऽप्यलंकृतिगणो रसतां चिराय ॥" इयारीरवचनसूक्तसपि निष्धयोज- 
रम् 1 नन्वेवं ययलंकारान्तरतव युक्तं तदेक एव संखषटिः संकरो वास्तु, किं दा- 
भ्यामिदापिक्नद-- [्अटंकारान्तरत्वेऽपि चेति! भरीमोजदेवेन घुनभे- 

२, शरिताः क. ̀ २..*अबिभयलं' ख... ३. यरूबनीयतया क. 
५, (यः क. ५ सलयनं चछ इते, ` ६. लकये 
मतके हतम्, 
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छत्राुपरापयमकयेोरविनातीययोः संव्टिः । कत्रैव ` “भस्कणेक- 
-कैलोरः' इति, ̀  तथा #कठोरकोरः' इति सजोतीययोर्थमकयोः 
`संचषटः । अरथालंकारसंचषटिवैथा-- 

द्वि क्षपा गठति चश्ुरमन्दतार- 
स॒न्मीरया्य नलिनीव सभूज्ञमलम् । 

1 एष॒ लदाननर्चेव विद्ण्ठयमानः 
५ प्याम्बरं तयजति निष्मतिमः शाहः ॥ 

जत्र विजातीययोरूपमोसेक्षयोः संखटिः । 
“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वरषतीवाज्ञनं नमः । 

“ जसपुरुषसेवेव दषटिनिष्फठतां गता |» 

म दख स्फुयास्फुटलमाभरिय व 
सेच्वार्य एक एवाकार उक्तः ।  यमकाुआसयोर्ि- 
शरकषण्वात् । अत्र च प्रथानसयानपातस परिषोपकत्ेना्गं यमकमिति करो 
दारणं न वाव्यम् 1 अव्र हि यमकसर्मोपकान्ततवा्त्रैव कचितुः संरम्माति- 
कयायमकसय मथान्यमलतप्ासस्य यमकं भरति बरमबगल युत, न सनरिपरययः ॥ 
सकटवाक्यव्यापिनोऽप्यचुप्रासस्य भराघान्येनाविवक्षणात्. । नाप्यत्र॒ परस्पर 
भङ्ञात्निभावो युक्तः । इह हि निमित्तानिमित्तभावेनोपकार्योपकारकभावेन चेति 
दविधाञ्गिमावः । तत्राय द्विषा । सार्यनिकः, आदेिकयेति । तत्र सार्वत्रिको 
धया विमावनातिशयोकोः। आण्डिटातदायोिस्ठु सत्व विभावना इति दशा 
विभावनायाः सरत्रैवातिशयेैलपेलात् । अदिशिको , यथा षातिशयोक्लोः । 
(रजनीमुखम् इत्यादौ कचिदिव ेषवरोनातिरायोकतदत्थानात् । "कमलमनम्भविः 
इत्यादौ मन्तरेण तस्याः संमवात् । एतदभददययं च न संकरस विषयः । तस्यं 
शहेदबलहन्धसत्तकानामरंकाराणां संगे वक्ष्यमाणत्वात् 1 दितीयो `यथा 
'अ्लीभिरिवि' इत्यादौ । अत्र दि खहेहवञेन ग्धस्ताकानामुपमादीनां परस्य 

., १. 'वोक्षत्ादः ख. २ %मनवेापिः ख; 
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रसुपकार्योपकारकत्वमात्रं येनाज्गङगिमावः ! न छयत्रोपमयोः परस्परं खरूपनिष्प> 

क्ताुपश्ा काचित् । एकतराभावेऽप्यकस्याः खरूपोत्यानात् । एवसुपमाद्यपरि- 
हारेण केवलापयुखक्षा स्यत् । स्थितानां पुनरेषाभियं चिन्ता यज्ुम्बे केशब्रहणा, 

चोपकाया यनाजञङ्गिमावः । एवं च तेन मघा 
नतायासुपमादीनां निजं निजं नाम् 1 अङ्गत्वे पुनरेषां संकरादीनामङ्गातनिमावेऽपी- 
लायन्मैरयकेवोरम् । इट इुनर्यमकादभासयोमिमित्तिमिपतिभावः 1 सर्त्वा 
नयोः खरूपनिष्यतताबन्योन्यानपेशषसवात् । तत्त्वेऽपि समनन्तरोकतयुक्स्या संकरा- 
योगात् । नच सदभ्यो रब्धसत्ताकयोरप्यनयोः परस्परम्ा्षिमावः 1 शब्दा 
कंकारयोः सब्दवदुपकार्ोपकारकत्वमावाव् । अथ वरणसावर््येन बैचित्यातिदा- 
याधायकतवेनानयोरुपकाौपकारकमाव इति चेत् । न । इयमेव टि संख्दयो- 
बेदूनां वाठंकाराणां परस्परनिरपेक्षाणामपि संसर्गे सति चारतातिशयप्रति- 
प्तिः । एवमर्थाल्रखावपि संकरोदाह्रणलं न वाच्यम् । न हि तवर 
यमो्षयोः परस्परमुपकारयोपकारकमावायातमङ्गाङ्गिावः । ययेवं द्शदाडिमा- 
दिवाक्यवचनयोरसंबदधतं स्यादिति चेत्, न । चष्ठुरन्मीलनात्मके एकसिननेव' 
अधानेऽये द्वयोरपि सखदधत्वात् । न च पाकलक्षणमेकमेवार्थसुररीङृल् व्यवस्थि 
ताना स्थाव्यादीनामप्न्यः कथितवबन्धः । अथोपमालिश्नित च्करलमीकनस्- 
लेक्षि; शशाडम्बरल्यागः पारम्पर्येण हैतुत्वेनोपनिवद् इवि खाश्रयभूतार्थ- 
 वद्नमोरपयश्नहषिमारोऽसतीति चेत् नैतत् 1 उपमादयालिङ्गिनाभावेऽपि चष्ठरन्सी- 
-छनादेदैतदेवमद्धावानतिपातादवस्थितत्वे वा तयोक्कयुक्सया परस्परं संबन्धाभा- 
वात् । नाप्यत्रोपमायां वाक्यार्थत्वम् । तस्या अप्युखेकषादिवचश्ुरन्मीठनाङ्त्वेना- 
स्थानात् । अत्र हि चशुन्मीलनसैव वाक्यार्थत्वम् । शशा्म्बरतयागोपपादि> 
तख कषपागटनस्य त भेव हदुतवेनोपनिबन्धात् ! एवं परं भलुपसर्जनीभूतयो+ 
रवान्तरसंबन्धामावेऽप्युपमोलकषयोः संसग सति. चारत्वातिदायोपसजन इति य. 
ओक्तमेव संखषुदा्रणलं युक्तम् । एवम् “अन्योन्यसंबन्धविवधितानामलकृतीनां 
विनिवेबानं चत् । अचन्वितत्वादशादाडिमादिवाक्यादिव दूषणमेव तदि ॥ जथान्व- 
यऽस्येव पर्रवद्वग्रधानलमवश्यभेष्यम् 1 तदा न संखटिकया युगस्य परा- 
तायां खड संकरः स्वीत् ॥. एकच चेदङ्गिनि संगतं स्याङयं तदन्योन्यसमील 
जेन । न संकरो नापि न वा गुणत्वे करायान्तरोत्पादनरक्तियोगाव् ॥ इलयाुपे+ 
दणीयमेव ) न चात्रायमालंकार्. शयार्थोऽलंकारसयु्य इति' वाच्यम् 1 . धर्म 
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अननोपमोसकषयोवनातीययेः संख्टिः । उमयसंच्यथा-- 
“आानन्दमन्थरपुरदरसुक्तमाल्यं 

मौल हेन निहितं मदिषरख । 
पादागुनं मवतु मे' विजयाय भञ्चु- 

मज्ञीरि्ञितमनोहरमम्विकायाः ॥ 

अ्नोपमानुभासयोः संखषिः । पादाम्बुजमिलयत् ह्युपमाया मज्लीर- 
रिक्ञितयोगो व्यवखापकं प्रमाणम् । स दि रूपके प्रतिकूरः पारिशे- 
प्यादुपमां मसाधयति । तदेवं संख्टिसिषा निर्णत । 

अघुना कीरनीरन्यायेन संकर उच्यते-- 

यौगपयमन्यस्यापि ततकस्वं च समुचय इत्युक्या भवन्मवेऽप्यलंकारौगपदयेख 
त्रकषणतवामावाव । तथात्वभ्युपगमेः चयं नानि विवादः †-एवं हि संख्या कि- 
मपरादधम् । अत्र चो करिष्यामि" इलाशयेन संजातीययोरपमयोः संखष्टिरिय- 
दं प्ता यदन्यरं तदुकषयमेव । जत्र हि विजातीययोसपमोेशयोः सं 
रिति स्वतरैव इस्पष्टः पाठः 1 उव्यक्षयोरिति । प्रथमा्ेगतयोः । यदापि 
चानयोर्दितीयाभगतयापयुपमया ससे संखष्टरव, तथापि विजातीययोरुपमोत्मे- 
क्षयोरुदाहतत्वातसजातीयाभिग्रायेणेवयुम् । नाप्य्रोक्षद्रयञुपमाहेतुभूतमिति 
वाच्यम् ! न्नमाणामप्यलंकाराणां वाक्या्थाभूतं तमोबाहुल्यं मलक्घत्वात् । उभ- 
यसंखृष्टिरिति । अजुभासोपमयोः शब्दाथालंकारतवात् 1 व्यवस्थापकः 
मिति । मजीररिभितयोगस् पादगततवेनौचित्ात् । भ्रतिक्ल इति 1 
अम्बुजस्य मीररिभितायोगात् ! पारिदोष्यादिति । उपमारूपकाभ्यामन्य- 
स्यामः । एतदेवोपसंहरति-तदेवमित्यादि ! घेति । यपि साती. 
मविजातीयतवेनान्यदप्याः संभवति भेददवयम्, तथापि तदुष्यैवान्तैव- 
वौिःयगोत्त एवायसुपंहारः ॥ दानी संकरमवतारयति--अधुनेत्यादि । 

दक. 



२४८ कान्यमाटा । 

शषीरनीरन्यायेन ठ संकरः । 
मिश्र इलव । जनुक्टभेदत्रयुकरभेदलवं च संकरः । तच्च 

मिभत्वमङ्गाङ्गिभावेन संशयेन, एकवाचकानुपवेशेन च त्रिधामव- 

स्कर त्रिभेदसुर्थापयति । क्रमेण यथा-- 

'अद्कीमििव केकसंचयं संनियम्य तिमिरं मरीचिभिः 1 
कुखरीकृतसरोजरोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ 

अतरहुलीमिरिवेलयुषमा। सेव सरोजरोचनमितयखा उपमायाः प्सा 
धिका । रजनीयुखमिति शषमूलतिदायोकिः । प्ारम्मवदनाख्य- 

ये्ैल्ययोरभेदातिशयात् । त एव त्योरङ्गा्गिभावः । एवं च 
वाश्योक्तसमासोकतिः । उपमाश्बानगृदीता . चातिशयोरिस्मेक्षया 

शुम्बतीव' इति भ्रकालिताया अनुमरादिका । तद्वलेन तसाः सबु- 

त्थानात् । सा च समुत्थापिता समु्थापकानां चमकारितानिबन्धन 

म गाः । यथा वा-- ॥ 

“ चरवनेयोऽपि मथितो जगु गदवारणीं मत्यगमद्िवखान् 1 
मन्ेऽसतशैखसपतितोऽतं.एव विवेदा शै बढवामिमष्यम् ॥ 

तदेवाह--श्षीरेत्यादि । तदिति । यथोकरूपम् । चरिमेदमिति । जका 
मावादिना । भसाधिकेति । आदयण्यकाित्िनक्षमि्ः । ्छेषभूेतिः। 
-छेषेतकेखरयः । अत्र च यथाक्ाितया संकरस्तथा, पूमेवोक्म् । अत एवोप 
मादरयपिकषयैव तथोरिभाव 'इतयुपसंहारः । गेषासुगदीतेति । े षमन्तरे, 
णाख्या अनुत्थानात् । तद्वलेनेति । तेधायुपमादीनांवेनोपकारकतवनेखर्थः 1 
समुत्थानादि ति । उपकायतवेन । उदादरणान्तरोपादानं दातरापि()शदीन- 



अटकारसर्वसम् । स्थ 

अत्र प्रथमार्थे विरोषोलतिदेतुः शपः । दशीनान्तरे : ल॒ "विरोष- 
षो दववलंकारौ । तदगदीता द्वितीयऽ मन्ेषदपकाशितोमेक्षा । 
जतश्वा्ाङ्गिभावः । * 

तथात्र यत्कारणयुखेक्षते तत्र॒ विरोध्ेषानुपरवेशः । यचात्र 
कार्वथुसेकषानिमितं तत्र पतितत्वामिवेदौ वस्तुखित्या . जन्यथाखि- 
तावपि अन्यथामूताभ्यां ताभ्यामभेदेनाध्यवसितौ ज्ञेयो । तेनाताज्ञ- 
क्षिमावः संकरः । न च विरोधोयपिदतौ . शमे . शेष विरोधेन 
सदहाज्ञ्गिमावः संकरः, उक्षाया वा निमित्तगतातिशयोक्सया सहायं 
संकरः, ताभ्यां बिना तयोरनुत्थानात् । जतश्च निखकाशलाद्यावः 
खम् । न च मन्तव्यं विरोधमन्तरेणापि षो दस्यत इति, शेषख 
सावकाशसरमिति । यतो न नमो निरोधमन्तरेणापि शेषो न मवतीति} 
कं ्टंकारान्तरविविक्तो बिषयः रेषख नातीति. निरववमंशला- 

रम् शेष इति । ओद्धटानामिति देषः । द्वावलंकाराविति 1 देदेतमदर- 
पविः । षमन्तरेण विरोधस्याजुत्ानात् । तद्चहीतेति व 
विरोधोपृतेदय्ः । अवाभिभावमेव विमजवि--तथा हीत्यादिना । कायै- 
मिति 1 प्रविततवाभिभवेशलक्षणम् । एतचोमकषालगुण्येन भसहादिदोकम् ॥ 
तेनेति । उचक्षाविरोधोषङृततवेन 1 नु बिरोषेकयोय॑दङ्ानिमावेन संकर 
-सद्रदतिशयोक्तयापि सह तस्था विरोषष्टेपयोशच किं संकर उत नेयाश्माद-- 
न चेत्यादि । एतबोद्भटमताुसारटेषसय पराधान्यामिपरायेणो्म् । खपङामि- 
परायण तु बिरोधस्याप्येतदेव दरषटन्यम् । अत्र च यथा न संकरालंकारस्तथा पूरवै- 
मेोपपादितम् । अत्र हुभययाप्यक एवालंकारः । न चैके संकरो चकत ! तस्व 
द्ि्तीनामठंकाराणा मिभ्रतवे समवा । अतश्चेति । विरोधगुणीभावेन शेष 
सब सञ्ु्थानाव् । थतु मन्थता खमताश्रयेभेतदपि नोम्, तत्रायमाशयः ए 
मावता हि यत्राचकारान्तरखसूपनिष्यादने हेतुत्वं भजते तत्र नायम्लेकारं इति 
शरतिपायम् । चैवमपि रिंधयतीति तन्मतेनाप्येतत्साधनं  चिरतनाभ्बुपगतत्वः- 



२५० कोव्यमाला । 

देषां बाधः । तन्मध्ये च विरोधोऽनुमविष्ट इति सोऽपि तेन बाध्यत 
इति न कश्चिदोषः । एवमर्थांकारस॑कर उक्तः । शब्दारंकारसंकरस्तु 
कैश्िदुदाहतो यथा-- 

“राजति तदीयममिहतदानवरासातिपातिसारावनदा । 
गजता च यूथमविरतदानवरा सातिपाति सारा वनदा ॥ 

त्र यमकानुरोमप्रतिरोमयोः शब्दारंकारथोः परस्परपकषतवेना- 
ज्ा्गिसंकर् इति । एतच न सम्यगावजैकम् । शब्दारंकारयोः शाव्द्- 
बदुपकारयोपकारकतवाभावेनाज्गङ्गिमावाभावात् । शब्दाकारसंखटि- 
सतक्र प्रेयसी । यथोदाहृतं पूर्वम् । 

यद्रा अत्र शब्दालंकारदवयमेकवाचकानुपरविष्टमिति तृतीयः संकरो 

कयः । एवमेकः भकारे दितो द्वितीयः भकार संदेहसंकराल्यः। 
यतरान्यतरपरिहे साघकं प्रमाणं नासि बाधकं वा प्रमाणं न बिव 
तत्र न्ययपरा्ः संशय इति संदेदसंकरसतर विकेयः । यथा-- 

: १ कौमारहरः स एव हि बरला एव चैतरकषपा- 
दे चेम्मीकितमाकतीुरमयः मढाः कदम्बानिलाः । 

सा चैवासि तथापि तत्र सुतव्यापाररीलनिधौ 
रेवारोधसि वेतसीततरे चेतः समुत्कण्ठते ॥ 

्यवहातातमपयोजनम् ! तन्मध्य इति । मादवपतिरिक्तानामन्येषामलंकायापं 
मप्य इयय; दोष इति ,। सावकारात्वपतिरूपः ) कैश्चिदिति † काव्यप्र- 
काशकारादिमिः^ उब्कतुमि तिः कमसौरमेखादिना । यद्वेति । पला 
न्तरे । प्कवाचकेति । य एव सन्दा यमकः बाचकारक एव तिजखेति दि 
क रङ्गनिभावात् । साधकमितिः 1. अदक्म् 1: यायात. इति} 

| 



अङंकारसर्वस्म् । २५१ 

जत्र विमावनाविरोषोष्योः संदेहसंकरः । तथाहुकण्ठाकारणा- 
मावे उक्तण्ठाया उसतो विभावना । स च कारणामावो श्यः कौमा 
रहर इत्यादिना कारणविरुद्धसुखेन प्रतिपादितः । तथा च “वः 
कौमारहरः इत्यायनुत्कण्डाकारणसद्वावेऽपि अनुकण्ठाया अनुखतौ 
विशेषोक्तिः । सा चाजुसपिः ^समु्तण्ठते' इति विरोधोतचिसुखे- 
मोक्ता । अत एव द्वयोरप्यस्फुरत्वमन्यत्रोक्तम् । न चानयोः प्रयेकं 
साधकनाधकप्रमाणयोग इति संदेहसंकरोऽयम् । यथा वा-- 

शद्वक्रचनद्े नवयौवनेन इमशुच्छलादुलिसितश्वकासि ॥ 
उदामरामाद्ढमानसुद्राविद्रावणो मन्र इव सरल ॥' 

जत्र वक्रं चन्द्र इवेति किमुपमा, उत वक्रमेव चन्द्र॒ इति' 
रूपकमिति संशयः । उमयथापि समाससख भावात् । उपमितं व्याश 
दिभिः इयुपमासमासः, व्यात्रदीनेोगोह्कतिगणत्वावं । -मयूरव्यस- 
कादितवाद् रूपकसमासः, मयूरव्यंसकादीनामाङ्तिगणल्ात् । न चाक्र 
कनित्साधकबाधकममाणसद्धाव इति संदेहसंकरः-- 

साधकबाधकम्माणाभावदिकसानिशचयाद् 1 संदेदमेवोपपादयति--तथाहीत्वा- 
दिनाः! उत्कण्ठाकारणाभाव इति । सनमारहवरायसेनिधानरूपस्य कारण 
स्यामाब इयर्थः । विरद्धसुखेनेति । तत्सनिधानदवारेे्य्ः । अत पवेति 1 
दवगोरपि विरुद्रसुखेनोपनिबन्धात् । अन्यत्रेति । काव्यप्रकाशादौ । उभयः. 
ओति । उपमारूपकतेनेलर्ः । चन्दरशन्दसखाहृतिगणलवादरणदवयेनापि दि सीक्» 
तत्वमिति भावः ६ कचिदिति । उपमायां रूपके वा । न चैतदलंकारसारकासः 
दताः मतम्, अकंकाराणां संदेहायोगात् । तथाहि स्थावी पुरुषो वेति सदेः 
कसानिदेवं कदाचिद्भवति, न ठ सदैव सर्वषां सनिकृष्टानां तदेवानन्तरं त्वन्ये 
यामपि निश्चयोतयादनात् । स्वेदा सर्वत्र सवनप्रति चाठंकारलक्षणे अणंयनम् ॥ 
तथात्वे च संदेदोऽुकतः, तरय नियतदेसकाठभमावृगततात । संदेोऽपि प्रैव 



स्थर काव्यमाटा । 

यत्र त॒ कसनितसरिहे साधकं बाधकं वा पमाणं विदयते, तत्र 
नियतपरिग्रहः । तत्रान्यं साधकम् › मरातिकूट्यं वाघकमू । तत्र 
साधकं यथा-- ध 

श्रसरद्विनुनादाय चुद्धाशतमयात्मने । 
नमोऽनन्तमकाशाय शंकरकषीरसिन्धवे ॥ 

अत्र शंकर एव क्षीरसिन्धुरिति ̀  रूपकस्ागृतमयलवं साधकम् । 
ससख रंकरापेश्षया क्ीरसिन्धावनुङरूर्लात् । उपमायास्तु न बाधकम् | 

सानेऽवदयमेकतरपकषा्रयणम् , उत्तरकालं बाधकमलयोष्मसात् । इह च संदे- 
देऽप्ु्तरकालं ययेकतरालंकाराश्यणं तत्स एवालंकारः सयात्, तसैव वाकया्थ- 
तेन परोदात् । वाक्यारथीमाव एव स्वलंकाराणां खस्पपरति्ठापकं भ्रमाणम् । न 
चोभयोरपि वाक्यारयामावो, विप्रतिषेधात् । सेदिग्धश्च वाक्या दोष इयवि- 
चादः । न च लङ्येऽपि तथाभावः, ता द्याद्ोदादरणे विभावनाया एव निश्चयः ए 
लरदुखनोतकण्ठाकारणामावेऽपि शरिषन तयापि “वेतः सयुक्त इलयुक- 
श्ठेदयखव कायस वाक्यार्थत्वेन रोदात् । अत एवानुतकण्ठोल्तिरमिवकितेति 
विशेषोक्तौ इति विमावनाया एव वाक्यार्यभावः । उत्तरोदादरणे रूपकसैव 
नियः । यतोऽत्रन्यभ्योजनयोदेयोः समासयोरेकतर युगपतमतसतुल्यवलतादि- 
अविषेधः । ततश्च “विप्रतिषेधे परे कायैम्” इति परत्वादूपकसमासघरदततिः । एत- 
देव रूपकस्य साधनं माणम् । जत एवात्र यदन्यैः अवाधेन गतौ संमबन्दां 
चाधगतिरभ्रामाणिकी* इति न्यायाहणात्मकरूपकसमासबाधकतयाश्रयात्मन 
छपमासमासस अवृ्तिरत्युपमायाः साधकममाणसङ्भावोऽसतीलयुक्तम् । तदयुक्तम् । 
भवन्मते च समासां प्रायशो लक्षणपरतवादुपमासमासस्यापि लक्षणात्मकलवमिय- 
ऋधेनःगतेरसंभवादुपमाया अपि नासि बाधकप्रमाणसद्धावः । जयोषृमायां 
चक्षणा, स्के ठु लक्ितचकरणेति न दथोः पदयोस्ठुल्यत्वमिति चेत्, नेत् । 
एवमप्ववाधेन गतेरंभवसय तादवस्थ्यात् 1 शयं हि बाधगवेरेव अतीयते, तत्र 
त्वमास एव. काय शया--यञ् त्वित्यादि 1 एतदेव . दशैयति--वनरेलया- 
दिना) न व्राधकमिति । न उनः सराधकमीस्.  वधकरलामावमत्रग 



अलंकारसर्वसम् । र५ङ् 

शंकरेऽपि तस्योपचरितख संभवात् । यथा वा-- 
“एतान्यवन्तीश्वरपारिजातजातानि तारापतिपाण्डुराणि । 
संमत्यहं पयत दिग्वधूनां यशःमतूनान्यवतंसयामि ॥' . , 

सत्रावतंसनं प्रसूनेष्वनुगुणमिति रूपकपरिरदेण साधकं प्रमाणम् ४ 
बाधकं यथा-- 

शरदीव पररवनत्यां तस कोदण्डरं्तौ । 
विनिद्रनम्मितदरिरविनष्योदषिरनायत ॥ 

अत्र विन्ध्य उदधिरिवेदुपमापरिगरहे विनिद्रनृम्मितहरिरिति 
साधारणं विशेषणं बाधकं प्रमाणम् । “उपमितं व्याघ्रादिभिः समाम 
न्यप्रयोगेः इति वचनाटुपमासमासे प्रतिकूलत्वात् । अतश्च पारिरो- 
ष्यादरपकपरिगरहः । न तु शचरर्दवेदयुपमात्रोपमासाधकलतेन विज्ञेया । नं 
दयोपम्येन कदाचिदथैसिद्धिः । न: दयोषन्येरंकारेणोपकरान्तेन निर्वदः 
कर्तव्य इति राज्ञिषां | नापि धर्मसू्कौरवैचनम् । नप्येष न्यायः 1 
उत्तोत्तरसाम्प्रकर्पविवकषणे भकरान्तोपमापरितयागेन रुप्कनिवीदसो- 
चितस्वात् । विपयैयस्त दुष्ट एव । यथा--धनेनद्ददनं विषं मल~ 

साधकल्वातुपपततः । तंयातवे यत्रापि संदेहसंकरः स्यदिति मावः। यथा चेति ¶ 
पू संकर्ुपचरितसयगतमयलयस्य संभवातसेदम्रमः कलबित्यादिलसो- 
दादरणस् घुनरुपादानम् ! साधारणमिति । सामान्यभ्रयोगे हिः विन्ध्य उद्- 
धिरेवेलसमास एव स्यात् । यथा--पुरषोऽयं व्याघ्र व शर इति । अत- 
श्चेति । उपमाया वाधकम्रमागसंमवादपृततेः । पारिशेष्यादिति । न पुनः 
सोधकममाणसंभवादिलर्थः । उचितत्वादिति 1 रूपकनि्वहेण साम्यस्यायि- 
क्येन ततिः } विपर्यय इति । रूपकोपक्मेणोपमानिवादो दु इवि साम्य 
 लाषवेनं प्रतीतेः । चिच्छाचारिणि यत्पुरा प्रियसखीवाचसूबया ` नादाः यत्क 
ल्याणपराष्युखि प्रियतमः पादानतो नेरितः । तदं रिणासि ̀  ुरनयतरोरयाफि 



२५४ काव्यमाखा ॥ 

यजं हारः कुटारायते ॥ इति। तसरलङृते सामान्यपयोगे उपमापरिहे 
-चाधक इति मयूरन्य॑सकादेराृतिगणल्वादरपकसमाश्रयेण रूपकमेव 
वोद्धव्य् । एवं 'भाष्याव्धिः कातिगम्भीरः इत्यादौ द्र्टयम् | 
साधकबाधकाभावे तु संदेदसंकरः । यथोदाहतम् । 

तृतीयस्तु प्रकार एकवाचकानुभवेशरक्षणः। यतरैकसिन्वाचकेऽने- 
कार्कारानुपरवेशः, न च संदेहः । यथा-- 

(ुरारिनिगेता नलं नरकर्म॑तिपन्थिनी । 
तवापि मूर्धि गङ्गेव चक्रधारा पतिष्यति ॥ 

त्र सरारिनितेति साषारणनिदोषणदेतुका उपमा, नरकमतिप- 
न्थिनीति शिष्टविरोषणसमुतथश्चोपमामतिमोसपिदेतुः छेषशचेकसिमेव- 
शव्देऽपविषटो, तस्योमयोपकारित्वात् । चत्र यथा्ेवेण सहोप- 
मायाः संकरतथा शब्दशषेणापि सह दस्यते । यया-- 

चालं फलम् ॥ इवि चास्य पादच्रयी । _ एवं चाधिकग्रक्यंकारोपक्मेण त्म- 
करालका न काय इलय्यनेन सर्वालकारदोषतवेनोकतम् । रकृत इति । 
इारदीवेदयादौ । द्र ्टव्यमिति । उपमाया बाधकलवं प्रति गम्मीरत्वसखय सामा- 
यद हि प्रमे उपमासमासे वाधक इति रूपकपरिप्रह एव युक्तः । उदाहृत 
मिति । थः दमैमारहर” इत्यादिना । न च संदेद इति । संदेहसत्कारे 
-ययप्येकवाचकत्वमस्ि, तथापि तवर संदिष्यमानत्वेन चमत्कारोऽस्तीति ततोऽस 
वैलक्षण्यम् । ह धेकाुप्वषटयोरलंकारयोरनिश्विततवेन निबन्धनम् । एक्वाच- 
ऋजुत्वेन चालंकारयोः संखषटतवेन चारुतातियोपजन इति नैनैकदेतुकतवेन 
-॑करोपमयोपवियुक्ला नासामावो वाच्यः 1 न दि यमकयोः संख्टटवेनैवाव 
 मासोऽखीति ययोक्तमेव युकम् । र्थगछेषेणेति । नरक्छन्दस्य दानवनिरया- 
ओैकतवात् । योतितरङेति शन्द्स्य समङ्गतवच्छन्देषः । न चास्ोदाहरणदरय- 
सेतुम् । उपमायत्िमोतनिठकख षसैवात्राकंकारलात् । उपमा हि 
षस्य हेततवेनैव गता । तां बिना तस्या _अजुत्यानात् । अतश ष॒ एवात्र 

१. पाणिनितत्रविरढोऽप्य प्रयोगः कविसंमदामसिद्धः 4 
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ससूर्पदयोतितरङ्गशोमिन्यमन्दमारब्धमदङ्वाये । 
उद्यानवापीपयसीव यसखामेणीहसषो नाखगे रमन्ते ॥” 

अत्र पयसीव नायगृहे रमन्ते इतयेतावतेव सयुचितोपमा निप्यना 
ससूप्योतितरङ्ग इति शव्दशेमेण सदैकसिनेव शब्दे सङ्कीणा । 
शब्दाकंकारयोः पुनरेकवाचकानुपवेरोन संकरः पू्ययदाहृतो “राजति 
तदीयम् इत्यादिना । एकवाचकानुपवेरोनैव चात्र संकेतम् । 

अत एव व्यवयितत्वमन्यानुमाषितमप्रयोजनकम् । तुल्यजातीय- 
यरप्यलंकारयोरेकवाचकानुमवेशसंमवात् । शब्दा्वलैकंकारसंक- 

आआधान्येनां्ारः । एवं न सेकरः, एकसैवात्रालंकारस् सेः । तस च द्विभ- 
तीनां संखटतायायुक्ततवात् । उदाहरणान्तरं यथा--अद्के न्यखोत्तमाङग छव 

वलपतेः पादमक्षस्य दः कतवोतसन्े सीरं त्वच कनकखगसा्गमाधाय शोषम् ॥ 
बाणं रक्षःङुल्नं प्रयुगितमनुजेनादराततीदेणमक्षगः ` कोणनैवेकषमाणस्त्वदतुजवदने 
दततर्ोऽयमास्े ॥' जत्रेदगीश्राणां खमाव इति सवमावोपिः, दाशरथे 
अलक्षायमाणवमिति भाविकमिेकस्मननेव॒वाचकेऽलंकारद्वयमलुप्रविष्टनिययं 
सेकरः । अव्र च भाविकखभावोक्लोरपकार्योपकारकभावेनाल्ाहित्वेऽप्येकवाच- 
-कालुभवेद्ृतो वैचित्यातिशयः प्रधानतया प्रतीयत इलयेतदुदाहरणत्वम् । अङ्गा 
किमावश्च मिन्षवाचकालंकारगतत्वेन कव्धावकादोऽस्ति । अतो “राजवि तथी- 
यम्" इत्यादावेकवाचकानुपरवेशोऽपि निरवकाश इति ततोऽस शरथगभावः ५ 

अत एवेति । शब्दालंकारयोरेकवाचकादुपवेशात् । अन्येति । अन्यैः कन्य- 
अकादाकारादिभिः । यडुकम्--.्फुटमेकवर विषयं शब्दाथालंृतद्धयम् । व्यव 
स्थितं च' इति। अप्रयोजनकमिति । तथाजुभाषणं पनन कथिदोष इति भावः ॥ 
सुरारिनिरगतेतयादौ ह्थालंकारत्वात्सजातीययोर्पमाशटेषयोः पूर्वोक्तनीत्या भिश्च 
-विषयत्वनासेकवाचकावुरवेरोऽसीस्थः । एवं शब्दाधरयलादथंभयलवाच 
ल्यजातीयानामलंकाराणामङ्गाभिभावादिना सकर उक्तः । शब्दार्थवर्तिनामलं- 
-ऋराणां पुनः संसर्गेणायमलंकरार इ्याह--शब्द्थैत्यादि । न कवं काव्य 
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रस्त भग्नेद्धयभकारितः संख्टावन्तमा नित इति त्रिभकार एव संकर 
इ भ्रदरथितः । इदानीुपसंदारसत्रम्-- 

एवमेते श्दारथोमयारंकाराः संक्षेपतः तरिता 
एवमिति पूर्वोक्तमकारपरामदीः । एते इति प्रकान्तलरूपनिरदेथः { 

सूत्रिता अरुंकारपत्रेः सूचिताः संक्षेपतः परकारिताः 
तत्र चव्दारंकारा यमकादयः । अर्थालंकार उपमादयः । उम 

याकारा खारानुपरा्ादयः । संखष्टिसंकरप्रकारयोरपि कयोधित््रप- 
त्वात् । रोकवदाश्रयाश्रयिभावश्च तत्तदरंकारनिबन्धनम् ] अन्वयव्य- 
रिरेकौ ठ तक्तायते भोजके । न तदलंकारत्वे । तदरंकारमयो, 

अकाडकारेण शब्दाथविनोरलंकारयोः संकर उक्तो यावदनेनापीति भावः 1 
तेडुम्--श्ब्दार्थवलंकारगाक्य एकत्र ाषिनः । संकरः इति । संस 
छाविति ] अनयोर्श्रयमेदात्तिकतण्डटन्यायेन स्पष्ट एव मेदावगम इलय्रैवन्त- 
मविो युकः । त्रिप्रकार इति 1 अक्ाहिमावसंशयैकेवाचकानु्वेशेन । यडु- 
-म्-ततनासौ त्रिरपः परिकीतितः" इति । एवं रुदेदसकरयाुपपत्तायपि 
विरतनोक्तलादेवासय यन्थकृता व्रिभकारत्मेवोक्म् ॥ अधुनैतेषामलंकाराणायुपः 
संहारं कर्वसपकरमते-ददानी मित्यादिना } म्तावसरेति । यथातत्त्वं सवै- 
ामलंकाराणा निर्णीतत्वात् । तदेवाह--एव मित्यादि । एतदेव व्याच 
-पवमित्यादिना । चंकषेेेति । मन्थ । न घुनर्ख । तस्य हि तथालक- 
यने तेषां खरूपमेव कथितं न स्यात् । एवं मन्थसंकषेपेणापि स्वेषामरकाराणां 
विस्तरत एवे गथासंमवि खरूपमुक्तमिति प्राच्यांकारमन्येभ्योऽसय वैलकषण्यमपिं 
-भ्वनितम् । तन्न ्रन्थवित्तरेणाप्येतत्खरूपखानमिधानात् । अत एव यन्थंकारेण 
शोजनमपि योतितम् । ॐ ते शब्द्थोभालंकारा इ्याशङ्काद--तवेत्यादि 
-आदिजदेणोदपरसानन्वयश्ेषादीना ग्रहणम् । नजु च जादुपरारष्टेषयोरेवोभ- 
याठंकरत्व/ पक्त्वा उभया्ंकारा इति बहुवचननिर्देशः कयं संगच्छते इल्या- 
शष्माह-संखष्टीसयादि } तत्र संख्ेव्मयाठंकारतवं यथा--आनन्दमन्थर-, 
इत्यादि 1 संकरस्य यथा~-भैवमेवोसच्छायकरंकाचासवर्भिता 1 अम्भो जिनीव 
जवसा नेत्रमात्रडखपदा.॥" अतर अ्दायसकारसंसगाड़मयांकारत्वम् । संक 
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-जकत्वे त भ्रोतोपमादेरपि रब्दाकंकारलम्सङ्गात् । तसादाश्रयाश्रयि- 
वेनैव चिरंतनमतानुतिरिति भद्रम् । 

संपूणीमिदमलंकारसवैस्वम् । 

रख चैतडुभयाठंकारमेद्धटमत एवावसेयम् । भन्यहृता हस्य समनन्तरमेव 
सखष्टवन्तभव उक्तः । अतश्च मन्ध्न्मते लाटानुप्रासः । ेषाणामेवो- 
भयालंकारत्वम् । न तुल्यत्वेऽपि कान्यशोभातिदायदेतुत्वे कथिदलंकारः शब्द्ख 
कश्विदर्थस्य कश्चिडुभयस्येति कुतः पुनरयं भतिनियम इत्यादृद्मयाद-लेकवदि- 
व्यादि । लोके हि योऽलकारो यदाभितः ख तदलंकारतयोच्यते, यथा ुण्डलादिः 
कणायाभितसतदंकारः। एवमपि शव्दादाभितसतदखकार इति विद्ध एव विषू- 
 यविमागह्पः भ्तिगियमः । यत्तवन्यैरन्वयव्यतिरेकौ तद्लंकारनिबन्धनतवनोत्तौ 
तदुक्ेवलाद--अन्बयेलादि । एवं ह श्ौतोषमायामिवादिरब्दन्वयग्यनिर 
काजुवरतनात्ततकार्यमेव न घुनस्तदलेकारलम् । तस्याविशेषात् । अर्यस्य पुनर्- 
छृतत्वात्तदलंकारत्वमेव युक्तमिति तात्पयाथः । एतववद्धटविवेके राजानक 
तिलकेन सप्रपबमुक्मिति अन्यविस्वरभयानेदास्माभिः परपजितम् । एतदेवोपरं- 
इरति-तस्मादित्यादि। आश्रयाश्रयिभावेनेति । उपस्कायपस्कारकभा- 
वेनेदथैः । तेन योऽंकारो यदुपस्कारः स तदंकार इति पिण्डाः । चिरेत- 
नेति । अनेना्मामिः स्तै तन्मताडुतिरेव कृतेलयातविषयमनौदसममि 
अन्थकृता मकाशितमिति दिवम् ॥ 

राजराज इति मूमुजलाममूदमणी्युभिगणाश्रयः परम् 1 
तां सतीसरषि राजदंसतामातनोत्किक घनागमेऽपि यः ॥ 

शक्राधिकभ्ियस्तस श्रीश्ार इति श्रुतः । 

यगातिकान्तधिषणो मन्विणामब्रणीरभूत् ॥ 
तदात्मजन्मा वैदरध्यनधुजैयरथाभिधः । 
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२. सदु । २. रये । ३. मिकरमाइेवचरिवे ॥ ५, नवस 
स्रवे 1 ५. नबलादलाङनरिते । ६. ध्वन्यालोके । ` ७, किराताीवे 1 
समरः, छमापिताकलो ठु कतवायद्तस । १. क्रमादवति । 
२०. रघु । ११. मेण्डख इयगनीववधे । १२. मद्स्य श्ीकण्डचरिते । 
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{` विक्रस्यमुद्रितम्रन्थाः । 
व~ 

पातज्जर्व्याकरणमहाभाष्यम् । 
(तरतीयाध्यायात्मकं बिधिप्रकरणरूपं ठृतीयखण्डम् ) 

एतयाल्यानमूत उपाध्यायकैयटप्रणीतो माप्प्रदीपः, त्याख्यानमूतो 
नानेशमहनिरचितो माष्प्रदीपोद्योत इलेतद्यास्यादरयसमद्कुतमेतत् 
खण्डं वाचकमदहोदयेम्यः संप्रति समुपदियते तचावदयं संप्रा्यमित्लु- 
नीयते च, येनाप्रिमांशस्य इटिति प्रकादानेऽतीव सौकरं स्वात् । 

मूल्यम् रू. ३्रे. व्य. रू. 

योगरलाकरः । 
अन्धोऽयं नालवीचीनोऽखिकमिषम्गणमान्योऽ्यस्ति | अत्र सवषां 

रोगाणां निदानपूर्विका विवित्सा सप्रमाणा प्रतिपादिता । तया वि- 
विध-रस्ायन-कपायाऽऽसवा-ऽरिष्टा-ऽवलेह-गुटिका-पाकादीनां प्रतरिया- 

प्रमाणाऽलुपानादिपरपचोऽपि कृतोऽसतीलय परन्य आरदीयानामतीवो- 
पयोगीरवद्ं संपरायः । 

मूल्यम् रू. २॥-प्र. व्य. रे. |“ 

द्रन्यशुणसंग्रहः । 
अत्र नानाविधौषथीनां गुणागुणबिवेचनं सम्यकृतमस्ि । 

मूल्यम् १२ आणकाः | प्र, ग्य, रू. +" 



र् 

अगिेशकृता चरकरढबलाभ्यां प्रतिसंस्छृता 

चरकसंहिता । 
चक्रपाणिदत्तविरचितया आयुददीपिकाव्याख्यया समलता 

मूल्यम् रू. <प्रे. व्य. रू. १।* 

आओरीमहर्षिखश्चुतपणीता 

सुश्चुतसंहिता 1 
पैयवर-श्रीडल्हणाचार्यविरचितया निबन्धसद्हाख्यव्याखूयया 

निदानखानख श्रीगयदासविरचितया न्यायचन्दरिका- 
ख्यपञ्ञिकान्याख्यया च समर्पिता । 

¦ अयं अन्यो भगवतो धन्वन्तेसपदेशालुयुणं महर्िश्रीुश्ुतप्रणीतोऽ- 
ियितरैदनिवन्धेषु मूधैन्यमणितवेन वरीवतिं । निवन्धकृदुचप्रकारनाय " 
वैचवर-उल्दणात्ारयरविता व्याख्यापि सर्व्गखन्दरनेन विराजते । परं 
च संप्रति निदानस्थानंस्य गयदासप्रणीतपञिकान्याल्यया च समलङर- 
तोऽय सरवगघन्दरो मन्थः सैषां खुखावबोधकः स्वात् । 

मूल्यम् रू. १०्र. व्य, रू. १॥- 

प्ािसानम्- पाण्डुरङ्ग जावजी, 
निर्यसागरमुदरणाल्या्यक्षः, 

संवदनं. र 




